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In întâmpinarea 

zilei de 23 August 

marea noastră 
sărbătoare națională

Intr-o ambianță de caldă prietenie, stimă ■ -------- (-------------- --------------------------------------- 
ș[ înțelegere reciprocă, ier[ au Ponținuaț • 

CONVORBIRILE OFICIALE INTRE

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
Șl PREȘEDINTELE GAAFAR MOHAMED NIMEIRI

Miercuri, 4 august, au continuat, 
la Snagov, convorbirile oficiale în
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și Gaafar 
Mohamed Nimeiri, președintele 
Uniunii Socialiste Sudaneze, pre
ședintele Republicii Democratice 
Sudan..

în cadrul noii runde de convor
biri a . continuat ' Examinarea unor 
aspecte privind dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-sudaneze și a 
1" >put schimbul de vederi în pro-

Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa [lena Ceaușescu 
in onoarea președintelui Gaafar Mohamud Nimeiri și a doamnei Nimeiri

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, miercuri, la 
Snagov, un dejun în onoarea pre
ședintelui Uniunii Socialiste Sudane
ze, președintele Republicii Democra
tice Sudan, Gaafar Mohamed Nimeiri, 
și a doamnei Nimeiri.

bleme actuale ale vieții internațio
nale. z

în acest cadru s-a relevat că în 
prezent se afirmă tot mai puternic 
voința popoarelor de a se dezvolta 
libere, deplin stăpîne pe bogățiile 
lor naționale, pe propriile lor des
tine, de a-și făuri viitorul așa cum 
îl doresc, fără nici un amestec din 
afară, de a colabora pe baze de 
deplină egalitate, intr-un climat de 
încredere și pâce.

în același timp s-a apreciat că 
în lume are loc o accentuare a po
liticii imperialiste de forță și 
dictat, de amestec în treburile in-

La dejun — desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie — au luat 
parte tovarășii Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului, cu soția, Iosif 
Banc, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 

terne ale altor state, de reîmpăr
țire a lumii în sfere de influențe 
și dominație, se mențin probleme 
nesoluționate și au apărut noi con
flicte sau stări de încordare, se a- 
dîncește criza economică mondială, 
se intensifică cursa înarmărilor, 
determinînd o agravare a climatu
lui politic internațional, punînd tot 
mai grav în pericol libertatea și 
independența popoarelor, viața și 
pacea întregii omeniri.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au apreciat că în aceste 
condiții se impune orientarea efor-

al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne.

Au participat, de asemenea, 
Ibrahim Moneim Mansour, membru 
al Comitetului Central pregătitor al 
Uniunii Socialiste Sudaneze, minis
trul finanțelor și planificării econo
mice, și Mohammed Mirghani 
Mubarak, ministrul afacerilor ex
terne. 

turilor tuturor statelor în direcția 
opririi agravării vieții internațio
nale, reluării și continuării poli
ticii de destindere, de colabo
rare, independență națională și 
pace, pentru așezarea la baza 
relațiilor internaționale a prin
cipiilor deplinei egalități în 
drepturi, independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc, nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța în relațiile in
ternaționale. în acest sens s-a evi-
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Județul Caraș-Severin 
a încheiat 

recoltatul griului
Lucrătorii de pe ogoarele ju

dețului Caras-Severin au înche
iat, miercuri, recoltatul griului 
de pe întreaga suprafață cul
tivată.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R.» tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de Comite
tul județean Caraș-Severin ai 
P.C.R. se spune :

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din agricultura județului în
scriu acest succes ca o înaltă 
cinstire a măreței aniversări a 
celor 17 ani de izbînzi remarca
bile, de cînd în fruntea parti
dului și statului vă aflați dum
neavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, 
înflăcărat patriot și revoluționar.

Avînd la baza întregii activi
tăți minunatul dumneavoastră 
exemplu de muncă și viață, co
muniștii, toți locuitorii județu
lui Caraș-Severin se angajează 
să-și sporească necontenit con
tribuția la înfăptuirea vastului 
program de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism, pentru a lntîmpina 
cu noi și importante realizări 
marea sărbătoare națională a 
poporului român de la 23 Au
gust și Conferința Națională a 
partidului.

Hidrocentrala Turnu 
de pe Olt —■ 

la capacitatea maximă
Începînd de feri, 4 august, cea 

mai mare dintre hidrocentralele 
construite pe Olt, la Turnu, pul
sează în sistemul energetic na
țional cu toată puterea 6a in
stalată care, prin cele două 
hidroagregate, însumează 70 MW. 
De asemenea, acumulările din 
lacul hidrocentralei au atins și 
ele nivelul planificat, volumul | 
de apă ajungînd la 13 milioa
ne m.c. Dedicind acest succes 
marii sărbători naționale de la I 
23 August, constructorii se an- I 
gajează să acționeze în continua- I 
re cu toate forțele pentru înde- I 
plinirea integrală a sarcinilor ce I 
le revin. (Ion Stanciu, corespon
dentul „Scînteii").

Capacități în funcțiune 
înainte de termen

Acționînd cu exigență sporită I 
pentru realizarea noilor obiec- I 
tive de investiții, .colectivul I 
Trustului de construcții indus
triale Timișoara a înscris în în
trecerea pe care o desfășoară în 
întimpinareă sărbătorii de la 
23 August succese de prestigiu. 
Astfel, constructorii care execu
tă lucrările de dezvoltare a în
treprinderii „Industria linii", din 
Timișoara au reușit sâ predea 
cu 30 de zile în avans față de 
termenul prevăzut o capacitate 
de 1,5 milioane mp țesături 
crude pe an. La rîndul său, co
lectivul de constructori care 
înalță noua platformă indus
trială a municipiului Lugoj a 
realizat cu 90 de zile mai de
vreme o capacitate pentru pro
ducerea a 200 tone piese de 
schimb pe an. (Cezar Ioana, co
respondentul „Scînteii").

Suplimentar,
60 000 tone cărbune
Oamenii muncii care participă 

la ampla acțiune de întrajuto
rare muncitorească „Huilă — 
Cîmpu lui Neag" din Valea Jiu
lui intimpină marea sărbătoare 
națională de la 23 August cu . 
remarcabile succese în pro
ducție. Astfel, printr-o bună 
organizare a muncii în carieră, 
la descopertare și extragerea 
cărbunelui, prin utilizarea ju
dicioasă a utilajelor, instalațiilor 
și mijloacelor de transport, par
ticipants la această acțiune ra
portează realizarea pește pre
vederi, de la începutul anului 
și pină in prezent, a 121 600 mc 
steril la descopertări și a peste 
60 000 tone cărbune. (Sabin Cer- 
bu, corespondentul „Scînteii").

LA ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST"

O instalație de mare complexitate
Colectivul de oa

meni ai muncii de la 
binecunoscuta între
prindere bucureșteană 
„23 August" intimpină 
marea sărbătoare na
țională a poporului 
nostru cu o nouă și 
importantă realizare : 
terminarea primei in
stalații de haldare.

— Acest utilaj de 
mare complexitate — 
ne informează directo
rul unității, inginerul 
Constantin Dumitru — 
este destinat formării, 
preluării și omogeni
zării haldelor, puțind 
fi utilizat în minerit, 
în fabricile de ciment, 
în siderurgie și la alte 
obiective industriale 
similare. Instalația este 
alcătuită din ' două 

mari subansambls care 
lucrează in cuplu : u- 
tilajul de formare și 
utilajul de preluare 
și omogenizare. Acest 
agregat complex poate 
înainta in haldă pe o 
lungime de 180 m, 
preluînd între 90 pînă 
la 900 tone material 
de haldă pe oră.

Agregatul a fost re
alizat în cadrul fabri
cii de utilaje comple
xe de către secțiile 
cazangerie și mecani
că I, montajul sub- 
ansamblelor efectuîn- 
du-se, sub asistența 
tehnică a inginerilor 
Bîldca Mihai și Iacob 
Eftimie, de către for
mațiile de lăcătuși- 
montori conduse de

BIN CARTEA 
MĂRIILOR ÎMKIINim 

SOCIALISTE
ALE POPORULUI 

CONDUS DE PARTID
AZI, JUDEȚUL ARGEȘ

Nicolae Mihăilă și Ion 
Matei.

Aflăm că instalația 
este destinată expor
tului, fiind prima din 
setul de trei pe care 
întreprinderea urmea
ză să le livreze 
partenerului extern. 
Colectivul de aici este 
pregătit să realizeze 
alte asemenea instala
ții destinate atît unor 
unități din țară, cit £i 
exportului.

Ion MARIN
In fotografic : in

stalația de formare și 
preluare din haldă este 
pregătită în vederea 
expedierii la partene
rul extern.

Foto : E. Dichiseanu

*

Argeșul — meleag străvechi, purtînd 
însemnele marilor întemeieri ale țării 
încă de pe vremea getp-dacilor — și»a 
început tinerețea viguroasă în anii so
cialismului, îndeosebi după.cel de-ai 
IX-lea Congres al partidului, înnoin- 
du-se din temelii, construindu-și o 
economie puternică, modernă, cheză
șie a dezvoltării sale multilaterale din 
ultimii 17 ani. Noile și numeroasele 
ctitorii industriale, care dau avînt cu
tezător zborului său în viitor, poartă 
pecetea de gînd și faptă a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. 
Fotografia de mai sus înfățișează municipiul Pitești, capi

tala județului, unul dintre cele mai vechi orașe ale țării, 
exprimind; simbolic parcă, prin chipul său înfloritor de azi, 
mărețele întemeieri ale timpului socialist.
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OMUL NOU 
opera cea mai de seamă

S1RBU Ion
prim-secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R.

S-a construit mult, s-a construit temeinic și frumos și pe meleagul 
argeșean în anii socialismului, mai ales începînd cu perioada inaugu
rată de cel de-ai IX-lea Congres al partidului. Iar cea mai cutezătoare 
construcție a partidului și cea mai impresionantă dintre toate, și aici, 
ca dealtfel în întreaga țară, dînd nesecată forță înaintării pe 
drumul spre viitorul comunist, este Omul Nou. Era transformărilor și 
înnoirilor de substanță, inaugurată in 1965, a început, de fapt, cu 
oamenii, cu conștiința lor, în care comuniștii du sădit spiritul revolu
ționar, vocația marilor edificări socialiste.

Argeșenii evocă plini de emoție, cu dragoste șl recunoștință mo
mentul de neuitat al primei lor întîlnifi, în iunie 1966, cu secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. A fost un mo
ment memorabil, început de drum spre viitorul luminos de astăzi, 
un sfat al lor cu bărbatul din fruntea țării și a partidului, cu care, 
apoi, împreună, într-un continuu și tot mai rodnic dialog al dezvoltării 
multilaterale, propriu celei mai fertile perioad'e din întreaga istorie a 
patriei, au dat viață impresionantelor ctitorii ale timpului nostru. Sub 
îndrumarea celui mai iubit fiu al poporului nostru, care în acești 
17 ani s-a aflat de. peste 30 de ori în mijlocul lor, argeșenii, și-au pus 
din plin în .valoare, talentul și hărnicia lor de meșteri Manole moderni, 
făurind platformele industriale ale construcțiilor de mașini, ale ‘elec
tronicii și electrotehnicii, ale petrochimiei, dezvoltînd totodată o 
agricultură socialistă intensivă, de înalt randament, înnoindu-și din 
temelii orașele și satele, lărgindu-și necontenit orizontul profesional șl 
cultural, clădindu-și o nouă viață, mai prosperă, mai frumoasă.

Datcită politicii științifice a partidului, a grijii sale pentru dezvol
tarea cu precădere o unor zone odinioară rămase în urmă, județul 
Argeș a pășit energic pe magistralele progresului, într-un ritm anual 
de 17,7 la sută, superior ritmului mediu anual pe țară. Astfel, producția 
industrială este in prezent de 112 ori mal mare decît în anul de vîrf 
al dezvoltării capitaliste și de 75 de ori mai mare decît în anul 1950. 
Ceea ce acum trei decenii se realiza intr-un an întreg se înfăptuiește 
astăzi în numai patru zile!

Această însuflețltoare realitate este rodul muncii eroice, competente 
a Omului nou, angajat cu toată ființa sa, cu întregul său potențial de 
muncă și creație în transpunerea în viață a hotăririlor celui de-al 
Xil-lea Congres al partidului, a prețioaselor orientări șl indicații ale 
secretarului general. Prezența activă a Omului nou este o certitudine 
și o chezășie - de la energeticienii salbei de hidrocentrale de pe Argeș 
la constructorii de autoturisme de la Colibași și cei de la întreprin
derea ARO din Cîmpulung, de la petrochimiștii marelui combinat piteș- 
tean la petroliștii și minerii județului, de la meșterii recoltelor bogate și 
harnicii zootehniști la făuritorii porțelanului din Curtea de Argeș, De 
fapt, trebuie să vorbim cu cel mai mare respect despre toți făuritorii 
de bunuri materiale din județul nostru, care muncesc cu hărnicie 
pentru o viață mereu mai bună, mai prosperă a poporului nostru, 
încrederea nemărginită în partid, în misiunea sa de centru vital al 
națiunii are chipul faptelor lor pătrunse de fierbinte patriotism, al hotă- 
rîrii pline de abnegație și răspundere comunistă de a realiza o nouă 
calitate în toate domeniile de activitate, pentru a da viață mărețului 
Program al partidului, pentru ridicarea României sdcioliste pe noi culmi 
de progres și civilizație.

„Am fost delegat al co
muniștilor din Argeș la cel 
de-al IX-lea Congres al 
partidului — ne spune Flo
re» Anghel, de la între
prinderea de poduri me
talice din Pitești. Am vo
tat atunci cu nețărmurită 
încredere și bucurie pentru 
înfăptuirea impresionante
lor cuceriri de azi, încă din 
prima clipă cind a venit în 
mijlocul nostru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în iunie 
1966, discutînd cu noi per
spectivele industrializării 
meleagurilor argeșene. în
demnul său a fost : «Cute
zați, insușiți-vă rapid teh
nica cea mai înaintată, ni
mic nu este imposibil pen
tru comuniști !». Astă am 
Înțeles eu și tovarășii mei 
de muncă, atunci, din spu
sele secretarului general al 
partidului și-am înțeles 
foarte bine. îmi amintesc 
că atunci s-a stabilit am
plasamentul uzinei de au
toturisme Pitești. Uzina a- 
ceasta a creat produse și 
mașini moderne, la fel.pum 
«iu creat și creează toate 
celelalte uzine, printre care 
și întreprinderea noastră 
de poduri metalice, dar, 
mai întîi de toate, a făurit 
oameni minunați, stâpîni 
pe tehnica nouă, așa cum 
ne-a cerut-o secretarul ge
neral al partidului. îi dato
răm astfel dezvoltarea mul
tilaterală a județului nos
tru, propria noastră deve
nire".

La întreprinderea de au
toturisme, maistrul Ion 
Prava, secretar al comite
tului de partid de la secția 
montaj mecanic, evocă mo
mentul ieșirii de pe bandă 
a primului autoturism ro
mânesc : „Era în 20 august 
1968. ora 13,15. Primul auto
mobil românesc — moment 
de bucurie — a fost o reu
șită pentru care secretarul 
general al partidului ne-a 
felicitat călduros. Dar dis
cuțiile pe care le-am avut 
apoi cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acolo, la fața lo
cului, s-au concentrat asu
pra necesității de a spori 
exigența, de a ne perfec
ționa continuu munca. A- 
ceastă orientare ne-a că
lăuzit mereu, raportîndu-i 
secretarului general al 

\ partidului rezultatele con-

)

L

ÎN FRUNTEA TĂRII
In fruntea țării, fiul țării, EL, 
A fost chemat de națiunea-ntreagâ 
Ca să ne fie sceptru și drapel, 
Făclie luminoasă in patria lui dragă.

In fruntea țării, temerar și drept 
L-a vrut istoria și neamul său o 
S-avem la cîrmă pe cel mai înțelept 
Ce-aduce strălucire și putere.

Hie GH. ION
maistru miner, întreprinderea minieră 

Cîmpulung

cere

crete obținute, de fiecare 
dată cind a venit în mijlo
cul nostru pentru a hotărî 
împreună cu noi extinderea 
uzinei,^modernizarea și di
versificarea producției".

„La început a fost aici o 
singură uzină — își amin
tește inginerul Badea 
Geantă. Acum sînt zeci de 
uzine și instalații, un în
treg combinat petrochimic.

„îi datorăm secretarului general
> o/ partidului dezvoltarea

multilaterală a județului nostru"
de proporții impresionante. 
Totul s-a ridicat potrivit 
indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul 
acestei cetăți industriale. O 
contribuție de seamă la 
dezvoltarea chimiei argeșe- 
ne, ca și a întregii științe 
și tehnici românești, a a- 
dus-o și o aduce, cu ener
gie nesecată și cu înaltă 
competență științifică, to
varășa Elena Ceaușescu, 
savant de renume mondial. 
Și in momentele ;bune. și 
in cele dificile, secretarul 
general al partidului și to
varășa sa de viață au "fost 
alături de noi, ne-au insu
flat spiritul de responsabi
litate comunistă, pasiunea 
de a munci mai bine, mai 
eficient, mîndria patriotică 

de obține rezultate com
petitive".

Străbatem Piteștlul. capi
tala județului, privindu-i 
chipul modern, innoit. ma
rile ansambluri edilitare. 
,.E gîndul secretarului ge
neral al partidului in toată 
această operă urbanistică 
de amploare, pe care o veți 
întilni și in celelalte orașe 
ale județului, exprimind 

continua sa grijă pentru a- 
sigurarea unor condiții su
perioare de viață, de civi
lizație pentru oamenii mun
cii — ne spune primarul 
municipiului, tovarășul Ma- 
nole Bivol. Orașul argeșean 
de astăzi și de mîine și-a 
conturat profilul, și-a că
pătat personalitatea moder
nă intr-un amplu și per
manent dialog a! tovarășu
lui 
tat 
din 
nii 

Nicolae Ceaușescu pur- 
de-a lungul timpului, 
1965 incoace, cu oame- 
muncii din Pitești, din 

Curtea de Argeș, Cîmpu
lung și din alte localități".- 

După ce am admirat se- 
meția barajului de la Vi- 
draru (a cărui imagine se 
regăsește în această pagi
nă), am coborit pe Argeș,

V

u
urmărind frumoasa salbă 
a „cetăților luminii". Am 
făcut un popas mai prelun
git la cea de-a I8-a hidro
centrală, de la Golești, a- 
flată in plină construcție. 
„Anii aceștia au fost ex
trem de rodnici pentru noi, 
constructorii — ne declară 
inginerul Constantin Preo
teasa, șeful șantierului. Am 
avut fericita șansă, ca 

proaspăt Inginer, să lucrez 
de la început la construcția 
centralei subterane a marii 
hidrocentrale de pe Argeș. 
La 9 decembrie 1966, cind 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a tăiat panglica inaugurală 
și a conectat hidrocentrala 
la sistemul energetic națio
nal, am trăit din plin e- 
moția evenimentului. Cu a- 
cel prilej, felicitîndu-ne 
pentru reușită, secretarul 
general ne-a pus in față 
noi și stimulatoare exigen
țe. Ne-a cerut să compri
măm timpii de realizare a 
viitoarelor hidrocentrale — 
prin descoperirea unor me
tode de muncă mai eficien
te și prin creșterea neîn
cetată a competentei noas
tre profesionale. Prin tot 

ceea ce facem căutăm să ’ 
răspundem permanent a- 
cestui îndemn, știind că 
astfel ne aducem contribu
ția la dezvoltarea energe
tică a țării".

„Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne îndeamnă 
mereu să sporim produc
țiile agricole, să ne însușim 
temeinic tehnologiile mo
derne ale marilor recolte, 
folosind rezervele încă nu 
îndeajuns puse în valoare 
ale mănoaselor noastre cim- 
pii — subliniază tovarășul 
Traian Tăbircea, președin
tele consiliului unic agro- / .' 
industrial Topoloveni. Ur- 
mihd aceste prețioase în
demnuri am dobîndit rezul
tate tot mai bune, pentru 
care ni s-a conferit înaltul 
titlu de județ Erou al Mun
cii Socialiste. Dar putem 
realiza mai mult. Ne-am 
propus să sporim progresiv, 
an de an, rodnicia ogoare
lor noastre printr-o muncă 
mai bine organizată, folo
sind din plin cuceririle ști
inței agricole. Iată, anul a- 
cesta arh depășit producția 
de orz la hectar ; la grîu, 
de asemenea, depășirea a 
fost substanțială fată de 
plan — 400 de kilograme 
la hectar. Și porumbul ne 
anunță o' recoltă foarte 
bună. Iar cum știm cu toții, • 
crește producția, crește și 
bunăstarea. Ați văzut noile 
noastre blocuri, dotările e- 
dilitare moderne. Viitorul 
a sosit la Topoloveni cu 
pași mari, grăbit de fap
tele. de conștiința nouă, so
cialistă a țărănimii noastre 
cooperatiste. Mă refer în 
primul rînd Ia oamenii care 
au înțeles foarte bine exi
gențele secretarului general 
al partidului privind obiec
tivele noii revoluții agrare 
și acționează in acest sens 
cu toată hotărîrea".

...Gînduri exprimate sim
plu, născute din întilnirile 
pe schelele uriașei con
strucții a socialismului cu 
omul pe care întreg po
porul îl numește, pe drept 
cuvînt, ctitorul României 
moderne, socialiste. Adevă
ruri limpezi trecute în cro
nica de azi a țării ca semn 
al recunoștinței și prețuirii 
profunde față de înaltul 
exemplu de dăruire și pa
siune revoluționară. ,

CALITATEA
VIEȚII-

ÎN CONTINUĂ
CREȘTERE

® CONSTRUCȚIA DE LO
CUINȚE s-o dezvoltat intr-un 
ritm impetuos. Numărul apar
tamentelor construite la oraș 
se ridică la peste 80 000. 
In fiecare mare cartier din 
Pitești, Cîmpulung sau Curtea 
de Argeș trăiesc astăzi tot 
atîția locuitori cîți ndmărau 
respectivele orașe in anul 
1965 ® Se prevede că, la sfîr
șitul actualului cincinal, peste 
70 la sută din populația oră
șenească va locui în apar
tamente noi ® Țăranii coope
ratori și-au construit 50 000 
de noi case, oferind tabloul 
aproape in întregime innoit 
al satelor argeșene.

® IN DOMENIUL INVA- 
ȚĂMINTULUI in perioada 
1968-1982 au fost alocate 
peste 165 DE MILIOANE LEI 
pentru dotarea școlilor arge
șene (mobilier, material di
dactic) © Școlarii argeșeni 
beneficiază de 3 024 săli de 
clasă (dintre care peste ju
mătate au fost construite 
după anul 1965), 527 labora
toare, 443 ateliere, 372 cabi
nete © Numărul cadrelor 
didactice trece de 8 000.

® PENTRU OCROTIRE^ SĂ
NĂTĂȚII anul acesta s-a alo
cat de la buget suma de 
366,5 MILIOANE LEI, cu 11 
milioane mai mult decît anul 
trecut @ Județul dispune de
15 spitale cu peste 5 000 de 
paturi, 10 policlinici, 49 case 
de nașteri, 110 dispensare de 
circumscripție, 32 dispensare 
de întreprinderi, 16 dispensa
re școlare © Se află în con
strucție avansată încă 4 spi
tale și 6 dispensare umane.

© FESTIVALUL NATIONAL 
„CINTAREA ROMÂNIEI". Am
pla manifestare artistică și 
de creație de masă, organi
zată din inițiativa secretaru
lui general al partidului, a 
antrenat din plin talentele și 
potențialul creator ale județu
lui @ La cei 662 000 de lo
cuitori, Argeșul numără 1 726 
formații artistice de amatori 
și 2 447 interpreți individuali. 
© in cadrul festivalului desfă
șoară o vie activitate 305 
cercuri de creație și cenacluri 
(cu 3 418 membri) șl 845 crea
tori individuali @ Numărul to
tal al artiștilor amatori se ri
dică ia 33 375 © Cei peste
16 000 participanți la festival 
în domeniul creației științifice 
de masă au realizat, în 1981, 
lucrări la 663 obiective eco
nomice, a căror valoare se 
ridică la 344 milioane lei.

UN

64,3 miliardelej

Barajul hidrocentralei de la Vidraru

AMPLU PROGRAM DE INVESTIȚII
9

Combinatul petrochimic din. Pitești

• In perioada de după Congresul al IX-lea 
al partidului, județul Argeș a beneficiat de im
portante fonduri de investiții, care au imprimat 
dezvoltării sale un ritm fără precedent. Astfel :
- IN CINCINALUL 1966-1970, fondul de 

investiții s-a ridicat la PESTE 15 MI
LIARDE LEI. La sfîrșitul anului 1970 pro
ducția industrială a fost de 2,5 ORI MAI 
MARE decit in 1965 ;

- IN CINCINALUL 1971-1975 județul a be
neficiat de un fond de investiții de PESTE
24 MILIARDE LEI. La sfîrșitul cincinalului 
producția industrială a fost de peste 6 ORI 
MAI MARE față de anul 1965 ;

- IN CINCINALUL 1976—1980 valoarea fon
dului de investiții a reprezentat PESTE
25 MILIARDE LEI. Producția industrială,

in anul 1980, a fost de 7,7 ORI MAI MARE 
decît în 1965.

® lată cîteva dintre obiectivele de însem
nătate națională apărute in această perioadă 
pe harta economică a județului : întreprin
derea de autoturisme, Combinatul petrochi
mic Pitești, întreprinderea de motoare elec
trice Pitești, Combinatul de articole tehnice din 
cauciuc din Pitești, întreprinderea de stofe 
„Argeșeana" din Pitești, Combinatul de lianți 
din Cîmpulung, întreprinderea „Electroargeș" 
din Curtea de Argeș, întreprinderea de por
țelan pentru menaj din Curtea de Argeș.

® Și iată un fapt deosebit de semnificativ : 
județul produce m prezent cu 10 miliarde lei 
mai mult decit producea întreaga Românie în 
anul 1950.

De 7,7 ori mai mare
decît în 1965

întreprinderea de autoturisme de teren „ARO" de la Cîmpulung

Pagină realizată de
Dionisie ȘINCAN și Gheorghe CIRSTEA 
__________________ _____ ______________ 7
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI
->

REPUBLICII DEMOCRATICE SUDAN, GAAFAR MOHAMED NIMEIRI

Imagini din timpul vizitei de Ieri

CONTINUAREA CONVORBIRILOR
(Urmare din pag. I)

dențîat necesitatea Intensificării 
acțiunilor consacrate reglementării 
cit mai grabnice a tuturor conflic
telor și stărilor de război dintre 
state numai și numai pe calea tra
tativelor, renunțîndu-se la acțiuni 
militare și acte de forță care aduc 
mari daune și suferințe popoarelor.

O atenție deosebită a fost acorda
tă situației din Orientul Mijlociu, 
în special celei din Liban, scoțîn- 
du-se în evidență importanța pe 
care o prezintă solidaritatea tutu
ror țărilor arabe în eforturile lor 

comune de a se ajunge la o regle
mentare atotcuprinzătoare, dreaptă 
și trainică a conflictului din aceas
tă zonă,- în interesul păcii, secu
rității și al dezvoltării economice 
și sociale a popoarelor din această 
regiune, al cauzei păcii, înțelegerii 
și stabilității în întreaga lume. 
S-a scos în evidență că o pace 
globală, justă și durabilă în Orien
tul Mijlociu reclamă retragerea Is
raelului din teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1907 și, 
în mod deosebit, reglementarea 
problemei poporului palestinian 
prin recunoașterea dreptului său la 
autodeterminare, inclusiv la consti

tuirea unui stat palestinian pro
priu, independent.

Cei doi conducători de partid și 
de stat și-au manifestat îngrijo
rarea față de acțiunile agresive ale 
Israelului în Liban și au apreciat că 
trebuie intensificate eforturile poli- 
tico-diplomatice pentru a se ajun
ge la încetarea ostilităților, la res
pectarea fermă a încetării focului 
și la dezangajare în Beirut, pen
tru retragerea trupelor israeliene 
din această țară și pentru reali
zarea unei soluții politice, care să 
asigure independența, suveranita
tea și integritatea teritorială a 
Libanului.

OFICIALE
în timpul convorbirilor, cei doi 

conducători de partid și de stat s-au 
pronunțat pentru încetarea con
fruntării și a oricăror acțiuni mili
tare între Irak și Iran, pentru re
tragerea trupelor de o parte și de 
alta, în limitele frontierelor națio
nale, pentru trecerea la rezolvarea 
problemelor dintre cele două state 
pe calea tratativelor, pornindu-se 
de la interesele ambelor țări și po
poare, ale păcii, stabilității și bu
nei vecinătăți în această regiune.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de prietenie, stimă și în
țelegere reciprocă.

Depunerea unei
Miercuri dimineață, Gaafar 

Mohamed Nimeiri, președintele 
Uniunii Socialiste Sudaneze, pre
ședintele Republicii Democratice ‘Su
dan, a depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

La solemnitate au luat parte Petre 
Gigea, ministrul finanțelor, general
colonel Vasile Milea, prim-adjunct 
al ministrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Nicolae Ganea, prim- 
vicepreședinte al Consiliului popular 
al municipiului București,- general- 
locotenent Constantin Popă, locțiitor 
al șefului Marelui Stat Major, alte 
persoane oficiale.

Au participat oficialitățile sudane-

coroane de flori
ze care II însoțesc pe președintele 
Gaafar Mohamed Nimeiri in vizita 
oficială de prietenie pe care o efec
tuează in țara noastră.

Au fost prezenți, de asemenea, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
României la Khartum, Nicolae 
Neagoe, ambasadorul Sudanului la 
Bucșirești, Isam El Din Hassan, și 
membri ai ambasadei.

La sosirea inalților oaspeți, o gar
dă militară, aliniată pe platoul din 
fața monumentului, a prezentat 

’• onorul.
Au fost intonate imnurile de stat 

ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Democratice Sudan.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de recules 
gere. A fost vizitată apoi rotonda 
monumentului.

Primirea șefilor 
misiunilor diplomatice
Președintele Republicii Democrati

ce Sudan, Gaafar Mohamed. Nimeiri, 
a primit, miercuri, la Palatul din 
Piața Victoriei, pe șefii misiunilor 
diplomatice și pe reprezentanții unor 
organizații internaționale acreditați 
în țara noastră, cu care s-a întreți
nut intr-o atmosferă cordială.

Au luat parte Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, alte persoane oficiale române.

Au participat personalități suda
neze care îl însoțesc pe președintele 
Gaafar Mohamed Nimeiri în vizita 
oficială de prietenie pe care o între
prinde în țara noastră.

OBIECTIVE PRIORITARE, DE MARE ÎNSEMNĂTATE, ÎN ECONOMIE
i

X.

ÎNCHEIEREA GRABNICĂ A SECERIȘULUI
MARAMUREȘ

Numărul combinelor a crescut, 
dar este nevoie de mai mulți 

secerători
Frontul de ploi, care a întrerupt secerișul 

griului și în Maramureș, a depășit această zonă, 
iar strinsul recoltei de griu s-a reluat in toate 
consiliile unice agroindustriale din județ. Unele 
Unități agricole, cum sint cooperativele agricole 
din Ardusat și Coaș sau ferma din Seini a 
I.A.S. Baia Mare, au incheiat recoltarea griului. 
Fină în seara zilei de 3 august, pe ansamblul 
județului griul a fost strins de pe numai 71 la 
sută din suprafața cultivată.

Vremea s-a îmbunătățit în Maramureș, iar 
combinele trimise în ajutor din județul Timiș 
au început să sosească la locul de destinație.- 
S-au creat astfel condiții ca, în cîteva zile, să 
se încheie strinsul recoltei de griu de pe întreaga 
suprafață. în unitățile din consiliul agroindus
trial Ulmeni se lucrează cu 25 combine. Aici a 
mai rămas de recoltat griul de pe 500 hectare. 
După cum ne-a spus președintele consiliului, 
Vasile Moraru, la Arduzel și Ulmeni au fost 
pregătite echipe de cosași pentru ca lanurile în 
care nu se poate intra cu combina din cauza 
umidității să fie cosite. Pină acum aici au fost 
recoltate manual cîteva zeci de hectare. Ca ur
mare a măsurilor întreprinse, cooperativele agri
cole Lucăcești și Ulmeni au incheiat secerișul. 
Combinele au fost transferate în cooperativele 
din Arduzel și Someș-Uileac.

în unitățile din consiliul agroindustrial Șom- 
cuta Mare au ajuns șapte combine trimise din 
județul Timiș. Combinele sosite s-au adăugat 
celor 18 aflate în brazdă. E încă mult griu de

INTENSIFICAREA ARĂTURILOR DE VARĂ
VASLUI

Toate tractoarele disponibile- 
zi și noapte în brazdă!

Imediat după încheierea recoltării griului, cen
trul de greutate al activității oamenilor muncii 
de pe ogoarele vasluiene s-a îndreptat cu pre
cădere spre executarea în ritm intens a arătu
rilor de vară, spre pregătirea condițiilor necesare 
insămînțărilor de toamnă. „încă din timpul se
cerișului ne-am preocupat de executarea ară
turilor — ne spune tovarășul Mihai Popescu, di
rector în direcția agricolă județeană. Un număr 
de tractoare au fost repartizate permanent la 
arături. Așa s-a procedat in consiliile agroin
dustriale Huși. Fălciu. Zorleni. Vaslui, Dimitrie 
Cantemir ș.a. Dar acum întreaga forță mecani
că disponibilă din județ este folosită din plin 
la această im-ortantă acțiune. Experiența do- 
binditâ de multe unități agricole fruntașe de 
la noi, ca întreprinderile agricole de stat Huși 
și Fălciu și cooperativele agricole Pochidia, 

recoltat, în jur de 700 hectare, iar în unitățile 
situate în zona de deal, cum sint cele din Boiu 
Mare, Prislop și Mesteacăn, combinele nu pot 
intra din cauza terenului accidentat. Cu toate 
acestea, nu s-a trecut în măsură corespunză
toare la seceratul manual. Doar cooperativa 
agricolă din Curtuiușu Mare a strîns cu coasa o 
suprafață mai însemnată.

Tovarășa Lucreția Cristea, primarul comunei 
Satulung, menționa că printre alte măsuri luate 
în vederea grăbirii recoltării griului a fost și 
aceea de grupare a combinelor. Cele șapte com
bine se aflau toate la Mogoșești, în același lan. 
Și în cooperativele agricole din Copalnic-Mă- 
năștur, Vad, Berința, Dumbrăvița, Rus și Cer
nești se acționa cu cite două combine la strîn- 
gerea griului. Dar ritmul de lucru poate fi spo
rit atît prin buna folosire a combinelor, cit și 
prin organizarea mai multor echipe de sece
rători.

Gheorqhe SUSA
corespondentul „Scinteii"

NEAMȚ

Nu face vremea
ce face hărnicia oamenilor
In județul «Neamț, pînă în seara zilei de 3 au

gust, griul a fost recoltat de pe 68 la sută din 
suprafața cultivată. Tovarășul Marin Popescu, 
directorul Tțustului județean pentru mecaniza
rea agriculturii, pe care l-am întîlnit în lanurile ‘ 
C.A.P. Țibucarii, ne-a spus : „Prin folosirea 
«ferestrelor» dintre ploi, în multe unități, cum 
sint și cele de aici, din consiliul agroindustrial 
Păstrăveni, s-a secerat griul de pe mai mult de 
jumătate din suprafață. Oamenii nu pregetă să

Cîrja, Deleni, Arsura, Costești ș.a., a dovedit 
că această lucrate, executată în condiții de bună 
calitate și cu cel puțin 15 zile înainte de semă
nat, '‘asigură sporuri de producție de peste 
1 000—1 500 kg grîu la hectar. Iată de ce. la 
indicația comitetului județean de partid, ne des
fășurăm munca pe baza unui program concret 
de măsuri care, aplicate operativ și urmărite 
stăruitor, vor face cu putință ca pînă la 15 au
gust întreaga suprafață prevăzută să fie arată".

Pînă pe 3 august s-au făcut arături de vară 
doar pe 28 la sută din suprafețele stabilite. 
Deci lucrarea este rămasă în urmă. Cum se ac
ționează pentru impulsionarea și grăbirea ară
turilor ? în spiritul sarcinilor și orientărilor for
mulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, la recenta consfă
tuire de lucru cu cadrele de conducere din agri
cultura județului Constanța, pregătirea din timp 
și cu răspundere a campaniei agricole de toam
nă, asigurarea unei baze temeinice recoltelor din 
anul viitor sint obiective ce stau în centrul pre
ocupărilor agricultorilor vasluieni. Au fost luate 
măsuri ca numărul tractoarelor, care au și .in
trat în brazdă de acum, să ajunga la peste 
1 900 și, mai ales, să funcționeze efectiv. Ca 
atare, încă din ziua de 3 august s-a atins aproa

lucreze în lanuri, pentru că fiecare minut este 
prețios". La Țibucani, ca și in alte cooperative 
agricole, se acționează energic pentru a se stân
ge in timp scurt întreaga recoltă. Se apreciază 
că in unitățile agricole din consiliul agroindus
trial Păstrăveni, in două zile se va încheia se
cerișul griului pe întreaga siiprafață.

La 'C.A.P. Gherăești din consiliul agroindus
trial Roman, activitatea a fost în așa fel orga
nizată incit să nu se piardă nici un minut bun 
de lucru. După aprecierea primarului comunei. 
Victor Enâșoaie, pină duminică seara se va În
cheia recoltarea griului. Că se poate lucra și 
„printre picături" o dovedesc realizările C.A.P. 
Tămășeni. După o ploaie scurtă, la mai puțin 
de o oră, combinele au intrat din nou in lanuri. 
Primarul Mihai Cojocaru ne spune că întregul 
parc de mașini și utilaje, la care set adaugă 50 
de atelaje pentru căratul baloților, este folosit 
din plin.

Sint insă și unități unde orele prielnice de 
lucru în cimp nu sint prețuite așa cum se cu
vine. La C.A.P. Poienari, din cauză că nu s-a 
organizat aducerea mincării la cimp, mecaniza
torii Iasă mașinile și pleacă acasă. Păgubitoare 
este și deplasarea unor combine pe rute ocoli
toare. Comandamentul județean pentru agricul
tură a luat măsuri ferme pentru înlăturarea 
neajunsurilor, pentru ca timpul instabil să pri
mească replica cea mai potrivită : organizarea 
bună a muncii. Cu mijloacele tehnice existente 
in județ și cu combinele detașate din județele 
sudice, recoltarea griului se poate încheia în cel 
mult 3 zile. Pentru aceasta, întregul parc de 
mașini și utilaje trebuie să funcționeze la capa
citatea maximă, iar atelierele mobile, dotate cu 
aparatura necesară și cu piese de schimb, să 
intervină cu promptitudine. Esențial este ca. 
printr-o organizare exemplară, timpul prielnic 
să fie folosit peste tot integral, astfel ca recolta 
să fie strinsă și pusă neintîrziat la adăpost.

Ion B OG HI AN

La întreprinderea de mașini electrice București, preocupări susținute pentru

CALITATEA ÎNALTĂ A PRODUSELOR, j 
ADAPTAREA OPERATIVĂ A FABRICAȚIEI 
LA SOLICITĂRILE PARTENERILOR EXTERNI

pe ritmul de lucru planificat — peste 5 700 hec
tare arate zilnic. în acest sens merită subliniat 
faptul că in toate unitățile agricole s-a generali
zat organizarea schimburilor prelungite și a ce
lor de noapte, o bună experiență avind unită
țile fruntașe din consiliile Fălciu, Huși și Mur- 
geni. în schimbul de noapte, la lumina farurilor, 
lucrează toțj, mecanizatorii pregătiți în primă
vară, pe plan local — peste 450 de cooperatori, 
cadrele de conducere, dar și viitorii mecaniza
tori — elevii liceelor agricole din județ. La Huși, 
Zorleni și Negrești aceștia dau, cum s-ar spune, 
adevăratul lor examen.

Pentru pregătirea in condiții cit mai bune a 
însămînțărilor de toamnă se cer rezolvate cît 
mai operativ două probleme. Prima se referă 
la identificarea suprafețelor care vor fi însă- 
mînțate cu griu și orz în toamnă, pentru a se 
putea face cea mai bună amplasare a acestor 
culturi in toate unitățile agricole. A doua pro
blemă este aceea a asigurării semințelor de» cea 
mai mare productivitate, din înmulțirea întii, cel 
mult a doua.

Petru NECULA
corespondentul „Scinteii"

Conjunctura economică internațio
nală, raportul dintre cerere și ofertă, 
posibilitatea adaptării producției la 
solicitările partenerilor externi sînt 
tot atitea argumente pro sau contra, 
tot atîția factori favorizanți sau nu, 
în ansamblul eforturilor care se fac 
in orice întreprindere pentru îndepli
nirea in condiții cit mai bune a pla
nului de export. Dar dacă cererile de 
pe piața externă nu pot fi influen
țate in prea mare măsură de pro
ducător, acestea depinzînd foarte 
mult de dorința partenerilor de a 
contracta livrarea unui produs sau 
altul, este cît se poate de evident că 
fiecare colectiv de întreprindere poa
te acționa pentru perfecționarea pro
priei activități. în această privință, un 
lucru este limpede : calitatea bună a 
producției, onorarea promptă, la ter
menele stabilite a contractelor și co
menzilor primite vor impune întot
deauna mărfurile pe piața externă. 
Și, pentru a nu rămîne in sfera afir
mațiilor teoretice, să concretizăm.

Sînt ani de zile de cind oamenii 
muncii de la întreprinderea de ma
șini electrice București își realizează 
și chiar depășesc cu regularitate, 
lună de lună, sarcinile de plan la 
export. Aceasta in condițiile în care, 
în ultimii șapte ani, întreprinderea 
aproape că și-a dublat valoarea ex
porturilor. Lungul șir al rezultatelor 
bune obținute continuă și in acest an, 
planul de export pe primul semestru 
fiind depășit cu circa 12 milioane lei. 
A beneficiat oare unitatea de o con
junctură economică internațională atît 
de favorabilă și pe o perioadă atit 
de lungă de timp î

Părerea unanimă a specialiștilor 
este că cererile de motoare și mașini 
electrice pe piața externă au devenit 
In ultimii ani tot mai exigente și di
versificate. Partenerii externi solicită 
îndeosebi mașini electrice speciale și 
specializate, care să poată lucra în 
anumite condiții de mediu» Era pre
gătită întreprinderea pentru a face 
față acestor cerințe ?

— în situația în care solicitările de 
mașini electrice s-au schimbat sub
stanțial in ultima perioadă, sigur că 
multe din tipurile de motoare pe care 
le producem și exportăm acum nu se 
aflau in profilul nostru de fabricație 
în urmă cu un an sau doi — ne spu
ne tovarășul Nicolae Budică, secre
tarul comitetului de partid din în
treprindere. Realizarea sarcinilor de 
plan la export a fost însă posibilă 
tocmai datorită adaptării operative a 
producției la cererile partenerilor ex
terni. Practic, toate motoarele elec

trice pe care le realizăm în prezent 
au fost reproiectate și modernizate 
în ultimii patru ani. De la începutul 
acestui an au fost asimilate in fabri
cație, special pentru a fi destinate 
exportului, 36 tipuri noi de motoare 
și mașini electrice.

Procesul intens de înnoire și mo
dernizare a producției, în concordan
tă cu solicitările partenerilor externi, 
a fost posibil și datorită bunei co
laborări cu întreprinderea de comerț 
exterior „Electroexportimport". Cum 
s-a înfăptuit această colaborare ?

— Seslzînd că în ultimii ani cere
rile de mașini electrice ale țărilor din 
Europa se reduc mereu, am început 
să sondăm o serie de piețe de desfa
cere noi, în special din S.U.A. și Ca
nada — precizează tovarășul Mircea 
lonescu, șef de serviciu la „Electro- 
exportimport". în felul acesta am 
constatat că în S.U.A., de exemplu, 

- se utilizează îndeosebi motoare con
struite după norme NEMA, unitățile 
de măsură fiind in țoii. Odată cu 
sondarea piețelor externe, am întoc
mit și documentația necesară pentru- 
noile tipuri de motoare solicitate, pe 
care am prezentat-o uzinei. în unele 
cazuri ni s-au oferit și am adus în 
țară chiar și mostre de mașini elec
trice. Concluzia : întreprinderea de 
mașini electrice București avea și teh
nologiile și experiența necesare pen
tru a produce noile tipuri de mo
toare solicitate pe piețele externe.

Evident, rezultatele obținute se da- 
toresc, în primul rînd, colectivului de 
oameni ai muncii de la întreprin
derea de mașini electrice ■ București. 
Experiența întreprinderii relevă cîte
va lucruri deosebit de interesante. 
Existența in cadrul unității a două 
ateliere de proiectare a produ
selor și tehnologiilor a permis rezol
varea operativă a tuturor probleme
lor legate de adaptarea fabricației la 
cerințele partenerilor externi. Astfel, 
pentru a ne referi la un singur e- 
xemplu, în numai trei luni de la pri
mirea unei comenzi de motoare pen
tru curent continuu cu frină inclusă 
(o noutate in domeniu), întreprin
derea a proiectat și executat trei 
mostre de motoare, care au fost tri
mise spre testare partenerului ex
tern. Este de remarcat, totodată, că 
datorită bunei colaborări cu „Electro- 
exportimport", în prezent, proiectarea 
tuturor mașinilor electrice destinate 
exportului se face numai după stan
darde internaționale sau în conformi
tate cu cerințele exprimate în dife
rite comenzi speciale.

— Una din problemele care ne pre

ocupă permanent și căreia trebuie 
să-i facem față este scurtarea ciclu
lui de asimilare in fabricație a noilor 
mașini electrice — ne spune tovară
șul Ioan Hirt, șeful atelierului de 
proiectare tehnologii. Pentru aceas
ta am stabilit un sistem de lucru prin 
care proiectanții de produse ne con
sultă permanent atunci cind propun 
o soluție constructivă nouă, astfel ca 
imediat să putem elabora și tehnolo
gia de lucru nbcesară. în felul aces
ta, am reușit ca pentru trecerea la 
fabricarea motoarelor ASI 45—1 500, 
motoare solicitate la export, să 
realizăm, în cea mai mare parte 
prin autoutilare, o linie tehnologică 
nouă dotată cu un agregat de strun- 
jit bilateral, prevăzut cu dispozitiv de 
control activ.

Ținind seama de necesitatea asigu
rării unei calități ireproșabile a pro
duselor destinate exportului, conco
mitent cu măsurile pentru ridicarea 
nivelului de calificare a muncitorilor 
s-a acționat și in direcția perfecțio
nării tehnologiilor de lucru. Astfel, 
pentru produsele care urmează să 
funcționeze in condiții speciale s-au 
elaborat tehnologii speciale, care să 
asigure calitatea prevăzută a mașini
lor electrice exportate. Măsurile lua
te nu s-au. oprit însă aici. In fișele 
tehnologice ale produselor destinate 
exportului s-au prevăzut, in mod spe
cial, operații de contrpl după fiecare 
fază de fabricație (strunjire, împa
chetare a miezurilor, bobinare). Tot
odată, serviciul C.T.C., prin contro
lori intermediari (pe operații) și fi
nali, verifică și urmărește respec
tarea tehnologiilor de execuție.

— De cîteva luni lucrăm numai 
pentru export — ne spune tovarășul 
Nicolae Panaitescu, șeful atelierului 
aparataj. în prezent executăm mo
toare MCU-132 pentru U.R.S.S. și di
ferite alte tipuri de motoare pentru 
R.D. Germană. Programul de fabri
cație este de asa manieră întocmit și 
corelat cu celelalte secții de produc
ție. incit fiecare piesă să ajungă la 
montaj la termenul prevăzut. Tocmai 
o asemenea organizare ne permite să 
realizăm ritmic producția planificată, 
adică 15 motoare electrice pe zi.

Nu s-ar .putea spune deci că pe 
piața externă există o conjunctură 
economică tocmai favorabilă desface
rii mașinilor ‘electrice. Experiența 
acesțui colectiv de oameni ai muncii 
demonstrează însă că ți in aceste con
diții planul de exnort poate fi înde
plinit și chiar depășit.

Ion TEODOR
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faptul!
DIVERS I

I
| Din pasiune 

pentru muncă
Alexandru Tănase, din Cluj- 

Napoca, este pensionar de mai 
mulți ani. S-ar putea plimba 
prin parcuri, cit e ziulica de 
mare. Dar nu ! Lui ii place să 
muncească. Și muncește ca ac
tivist obștesc la „Casa tehnicii" 
de pe lingă consiliul județean 
al sindicatelor. Și-a asumat mi
găloasa responsabilitate de a in
ventaria toate invențiile din ju
deț in anul 1981. A bătut cu 
pasul unitate cu unitate și a sta
bilit precis că, de pildă, la Insti
tutul de chimie au fost realizate 
42 de invenții, la Institutul de 
medicină și farmacie — 9, la 
Combinatul de pielărie și încăl
țăminte „Clujana" — 7, la între
prinderea de rețele electrice — 
7 etc. S-a deplasat și la Bucu
rești, la O.S.I.M., unde și-a con
fruntat lista cu „buletinele pen
tru invenții și mărci". Așa a fost 
posibil ca, in publicația intitu
lată „Napotehnlca ’82“ — edita
tă de consiliul județean al sin
dicatelor'— să apară întreaga 
listă a invențiilor pe 1981 și a 
inventatorilor din județ... sem
nată de Alexandru Tănase.
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| Jubileu
| pe „București"

I
I
I
I
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Intorcindu-se după 5 luni din 
ultima călătorie, efectuată la 
Bombay, cargoul românesc 
„București- și-a sărbătorit zilele 
acestea jubileul a 20 de ani de 
existență, fiind socotit cea mai 
„bătrină- navă din flota mariti
mă românească. Virsta lui insă 
„trădează- tinerețea celorlalte 
aproape 200 de nave cu tricolor 
la bord. Echipajul „Bucureștiu- 
lui", condus de comandantul de 
cursă lungă Victor Rădulescu, a 
intreținut atit de bine nava incit 
pare că abia acum a ieșit din 
docul de construcții, deși in cele 
două decenii a străbătut pe toa
te mările și oceanele lumii o 
distanță egală cu de 30 de ori 
ocolul Pămintului pe la ecuator, 
acostind in 502 porturi și trans- 
portind 772 000 tone mărfuri, 
trecind prin 167 furtuni și 53 de 
uragane și taifunuri.

| întrebarea 
trecătorilorI
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 
analizate și soluționate in concordanță cu legile țării, 

cu principiile eticii și echității socialiste, in spiritul grijii față de om
Afifcarr efidențe pentru redresarea 

acțivițățH_ țaoperațivei
Numeroase fapte șl date relatate 

fntr-o scrisoare adresată, de către 
mai mulți pensionari ai C.A.P. 
Piatra, județul Teleorman, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, relevau 
că in unitate există serioase defi
ciențe în ce privește organizarea 
producției și a muncii, gospodări
rea și păstrarea avutului obștesc, 
menținerea ordinii și disciplinei. 
Cauza acestei stări de lucruri ? 
Conducerea cooperativei, îndeosebi 
președintele și specialiștii, nu-și fac 
datoria, comit ei înșiși nereguli și 
abuzuri, încâlcind prevederile sta
tutului C.A.P. Consecința ? Coope
rativa se înscrie în ultimii ani cu 
pierderi materiale și financiare, a 
acumulat însemnate datorii față de 
stat, iar veniturile cooperatorilor 
nu sînt corespunzătoare.

Verificările făcute de activiști ai 
C.C. al P.C.R., U.N.C.A.P. și 
Comitetului județean de partid 
Teleorman, sub îndrumarea secre
tarului de resort ai C.C. al P.C.R. 
și a președintelui Uniunii Naționa
le a Cooperativelor Agricole de 
Producție — așa cum a hotârît se
cretarul general al partidului — au 
confirmat, în bună măsură, afirma
țiile și .aprecierile din scrisoare.

Referindu-se la sectorul zboteh- 
nic >al C.A.P. Piatra. în raportul de 
cercetare se precizează că, datorită 
furajerii și Îngrijirii necorespunză
toare», in anul 1980 au murit sau au 
fost sacrificate din necesitate a- 
proape 420 ovine, majoritatea tine
ret, iac în anul trecut aproape 500 
ovine. Desigur, o parte din acestea 
au fost imputate persoanelor vino
vate.

In ultimii ani, unitatea a obținut 
producții slabe, cu mult sub pre
vederile de plan, atît în zootehnie, 
cît și în sectorul vegetal. Ca urma
re, cheltuielile efectuate nu.au fost

acoperite din veniturile realizate și 
s-au acumulat însemnate datorii 
(circa 7 milioane lei). Raportul sub
liniază că această situație se dato- 
rește deficiențelor care s-au mani
festat în activitatea consiliului de 
conducere, a președintelui, ingine
rului șef și a unor șefi de fermă. 
Delăsător față de treburile obștii, 
președintele cooperativei s-a dove
dit, „în schimb", foarte grijuliu in 

"ce privește interesele personale. El 
și-a împrejmuit cu gard în jurul 
casei, în mod abuziv, 1 850 metri 
pătrați de teren, deținînd și în 
cîmp, ca lot în folosință, 9 ari cu 
vie. peste prevederile statutului.

Pentru toate acestea, secretaria
tul Comitetului județean Teleor
man al P.C.R. a sancționat și înlo
cuit din funcție pe președintele 
C.A.P., ing. Alexandru Căzănaru ; 
a înlocuit din funcție pe inginerul 
șef. Ion Găman ; consiliul popular 
comunal și consiliul de conducere al 
C.A.P. au primit sarcina să veri
fice în toată comuna felul în care 
se respectă legea privind suprafe
țele împrejmuite in curți și gră
dini, precum și prevederile statu
tare referitoare la loturile în folo
sință personală.

S-au stabilit, de asemenea, mă
suri pentru îmbunătățirea activită
ții organizației de partid și a con
siliului de conducere al C.A.P., in 
scopul întăririi ordinii și discipli
nei, al păstrării și sporirii avutului 
obștesc, creșterii răspunderii ca
drelor de conducere, a tuturor co
operatorilor in îndeplinirea și de
pășirea producției planificate.

Concluziile rezultate din control 
și măsurile stabilite au fost discu
tate în adunarea de partid pe 
C.A.P. și în adunarea generală a 
cooperatorilor.

re a suprafețelor de pajiști — co
munale și individuale — a trebuit 
să se ia în cultură o suprafață de 
10 ha din izlazul comunal in vede
rea producerii semințelor de plante 
furajere. De menționat că din se
mințele obținute de pe suprafața de 
10 ha lot semincer se asigură efec
tuarea lucrărilor de regenerare a 
întregii suprafețe de pajiști ale co
munei Milcoiu, astfel ca in 3—4 ani 
producțiile de masă verde să creas
că de la 6—7 tone/ha cît se obțin 
în prezent la 18—20 tone/ha. De ase
menea, se menționează că pentru a- 
cest an sînt prevăzute lucrări de

A

fertilizare cu îngrășăminte organice 
și chimice a întregii suprafețe de 
pajiști ale comunei, precum și lu
crări de întreținere și organizare a 
pășunatului.

în încheierea raportului de cerce
tare se precizează că toate aceste 
probleme au fost discutate cu ma
joritatea semnatarilor scrisorii, sub- 
liniindu-se cu această ocazie și ne
cesitatea îmbunătățirii pajiștilor, 
precum și avantajele ce se obțin 
prin sporirea producției de furaje. 
Ca urmare, s-a manifestat acordul 
deplin al acestora cu măsura luată.

Replică fermă manifestărilor 

de necinste

La Institutul de mine din Petroșani, o experiență 
bună, inițiative eficiente pentru

Promovarea tehnologiilor moderne 
in abatajele din Valea Jiului

la interesul dezvoltării 

economițe a comuna

Zi de duminică liniștită, pe la 
ora primului. La un moment 
dat, cartierul Ciucului din Sf. 
Gheorghe a răsunat de un țipăt. 
Trecătorilor le-a sărit inimă pă
zind cum un băiețel a căzut de 
la fereastra unui apartament 
situat la etajul patru. Evident, 
s-a găsit repede un automobilist 
care l-a transportat de urgență 
la spital. Micuțul (in virstă de 
numai trei ani) a avut no
roc... dacă se poate spune astfel 
la un asemenea accident : n-a 
aterizat direct pe trotuar, ci pe 
cățelușul cu care se juca în fe
reastră, impactul fiindu-i cit de 
cit atenuat ; așa a scăpat cu via
ță, dar s-a ales cu leziuni grave 
la ambele picioare și cu o co- 
moție cerebrală.

Dar nu-l supraveghea nimeni? 
— se întrebau cetățenii care a- 
sistaseră uluiți la căderea copi
lului. Cine să-l supravegheze 
dacă mama lui (aflată in apar
tamentul cu pricina) nu mai știa 
de ea, amețită fiind de alcoolul 
ce-l consuma cu o vecină ?

Dar U.J.C.M.-ul 
ce zice ?

InCu aproximativ trei luni 
urmă, la această rubrică era cri
ticată cooperativa meșteșugă
rească „Viitorul" din Șomcuta 
— Maramureș pentru încetinea
la de melc cu care lucrează lâ 
construcția dispensarului veteri
nar al comunei Crucișor din ju
dețul vecin, Satu Mare. După 

' critică, ce-i drept, citeva zile a 
mai mers treaba cum a mers, 
dar de citeva săptămini nu se 
mai zărește la dispensar nici 
picior de constructor. Probabil 
că, nereallzind obiectivul nici in 
cadrul celui de-al... patrulea ter
men expirat (primul : decembrie 
1979 ; ultimul : 1 mai 19S2) și 
sesizind „slăbiciunea" beneficia
rului, căruia i-a fost nu știu cum 
să mai fixeze un nou termen, 
conducerea cooperativei „Viito
rul" și-o fi zis, răsuflind ușura
tă : „De acum avem tot... viito
rul înainte pentru a termina 
lucrarea ! De ce ne-am grăbi, că 
banii tot i-am incasat". Oare de 
aceeași părere este și condu
cerea U.J.C.M. Maramureș 2

I
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Deși era 
la doi pași...

Un corespondent voluntar — 
Emil Gavriliu, din Breasta Dol
jului — ne semnalează o situa
ție ciudată, tn comuna sa, in 
toamna trecută a fost părăsit un 
chioșc „Gostat" bine dotat, in- 

. căpător și civilizat. Pentru a-i 
suplini lipsa, C.A.P. Breasta a 
luat ea lăudabila Inițiativă de a 
pune in vinzare pentru săteni 
legume și fructe. Numai că des
facerea produselor nu se face, 
cum era firesc și de așteptat, in 
chioșcul ce fusese părăsit, ci in 
altul mai mic, inghesuit și ne
funcțional, amenajat în pripă, 
alături. Oamenii se întreabă de 
ce a trebuit să se cheltuiască 
alți bani pentru ca servirea să 
se facă mai prost, iar chioșcul 
existent să fie lăsat să se degra
deze nefolosit, la doi pași.

Nu vi se pare că novestea de 
la Breasta aduce cu poveștile lui 
Dănilă Prepeleac... in' variantă 
modernă ?

Rubrică realizată de
Gheorqlie MITROI 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
I

Din Ciutești, sat din județul Vîl- 
cea, a sosit o scrisoare adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu, în care 
rpai mulți cetățeni solicită sprijin 
pentru anularea unei decizii a Con
siliului popular județeăn Vîlcea 
privind transformarea a 10 ha din 
izlazul comunei în teren semincer.

Pentru clarificarea lucrurilor, se
cretarul general al partidului a in
dicat ca scrisoarea să fie încredin
țată spre cercetare și soluționare 
secretarului de resort al C.C. al 
P.C.R. Referatul întocmit pornește 
de la a arăta că Milcoiu, comună 
de care aparține satul Ciutești, de

ține o suprafață de 160 ha pajiști 
comunale și 136 ha pajiști proprie
tate individuală. în baza programu
lui județean de îmbunătățire și ex
ploatare a pajiștilor s-a întocmit, 
la nivelul comunei Milcoiu, planul 
cuprinzînd lucrările ce trebuie e- 
fectuate pentru ca potențialul pro
ductiv al pajiștilor comunei să 
crească și să asigure o producție 
sporită de masă verde la hectar, 
pentru sporirea efectivelor de ani
male.

Deoarece la nivelul județului 
Vîlcea suprafețele semincere sînt 
deficitare, pentru punerea în valoa

într-o amplă sesizare adresată 
conducerii partidului se relata că la 
întreprinderea de utilaje terasiere, 
îmbunătățiri funciare, proiectări și 
executarea de construcții Iași s-a 
instaurat un climat de muncă ne
corespunzător, in acest cadru în- 
registrîndu-se o serie de abuzuri și 
ilegalități soldate cu importante 
pagube materiale. în sprijinul afir
mațiilor, scrisoarea conținea un șir 
de date și fapte concrete.

La indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cercetarea a fost efec
tuată de activiști ai C.C. al P.C.R. 
și ai Comitetului județean Iași al 
P.C.R., precum și de specialiști ai 
organelor de stat, rezultînd că ma
rea majoritate a afirmațiilor iși gă
sesc confirmare. Astfel, in 1980 
s-a raportat o producție fictivă de 
peste 15.6 milioane lei. practică ce 
a continuat ulterior. S-au rapor
tat ca puse in funcțiune In peri
metrul Trifești — Sculeni 4 853 hec
tare amenajări de irigații, la care 
nici în prezent nu sînt executate 
toate lucrările și, ca urmare, nu 
s-au efectuat nici probele tehnolo
gice cu apă.

S-a constatat, de asemenea, că 
s-au comis unele infracțiuni care 
au afectat grav patrimoniul unității 
prin plata — necuvenită — a unor 
retribuții, a unor sporuri de șantier 
nelegale, sustragerea de materiale 
de construcții și folosirea de mano
peră pentru lucrări particulare. A- 
cestora li se Adaugă și manifestări 
de risipă. Se precizează astfel că 
s-au efectuat cheltuieli necores
punzătoare' de aproape 9 milioane 
lei la transporturi cu mijloace auto 
în loc de calea ferată, cum era pre
văzut ; mai bine de 257 mii lei s-au 
cheltuit prin menținerea ilegală in 
circulație a unui autoturism „Da
cia" și închirierea nejustificată a 
două autoturisme ARO la „dispo
ziția" conducerii unității.

Datorită unor asemenea abuzuri 
și dezordini, precum și altor defi
ciențe, întreprinderea a înregistrat 
în 1981 cel mai nefavorabili indi
catori, provocînd pierderi econo
miei naționale. Se precizează, tot
odată, responsabilitățile ce revin

pentru aceste stări de lucruri — 
respectiv directorului, directoru
lui adjunct, contabilului șef, șe
fului serviciului aprovizionare- 
transport, conducerii șantierului 
nr. 1, care au încălcat In mod re
petat prevederile legale. Vinovat se 
face și președintele consiliului oa
menilor muncii, secretarul orga
nizației de partid pe întreprin
dere, care nu s-a preocupat de 
îndeplinirea sarcinilor încredin
țate și a manifestat tendințe de a- 
coperire a ilegalităților comise in 
unitate. Totodată, serioase răspun
deri revin și directorului adjunct al 
Direcției generale pentru agricul
tură Iași, delegaților Direcției ge
nerale economice de îmbunătățiri 
funciare și construcții agricole din 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Pantea Eugen, director 
adjunct, și Ionescu Petre, inspector 
principal, care au tratat cu super
ficialitate laturile negative ale acti
vității unității, cît și organelor de 
resort ale băncii finanțatoare — 
sucursala dirt Iași a Băncii pentru 
agricultură și industria alimentară.

în timpul controlului au fost lua
te măsuri operative de înlăturare a 
unor deficiențe și prevenirea repe
tării acestora. Totodată, s-a întoc
mit un plan de măsuri privind re
dresarea economică a activității și 
Îmbunătățirea muncii de partid.

Biroul Comitetului județean de 
partid Iași a hotârît sancționarea 
cu vot de blam cu avertisment și 
scoaterea imediată din funcție a 
directorului, Gheorghe Conoro, a 
directorului adjunct, Dumitru O- 
briște, și a contabilului șef, Teodor 
Brașoveanu ; sancționarea cu vot 
de blam și eliberarea din funcția 
de secretar al organizației de par
tid pe întreprindere a lui Vasile 
Boiculesi. Au mai fost sancționate 
și înlocuite din funcții alte cadre de 
conducere răspunzătoare de nere
gulile constatate, urmind ca și or
ganele de stat să-și spună cuvintul, 
potrivit legii, adoptînd măsurile cu
venite de sancționare administra
tivă și penală.

Neculal ROȘCA

în formarea specialiștilor necesari 
transpunerii in practică a programu
lui elaborat de partid de dezvoltare 
a bazei energetice și de materii 
prime a țării un rol de maximă im
portanță revine Institutului de mine 
din Petroșani — unica instituție de 
învățămînt superior din țară profi
lată pe specializările din domeniul 
mineritului.

Desfășurîndu-și activitatea într-un 
cadru deosebit de propice legării 
teoriei cu practica productivă, dato
rită amplasării lui in centrul unuia 
dintre cele mai importante bazine 
carbonifere ale țării — Valea Jiului
— institutul a pregătit pînă acum 
peste 6 000 de ingineri și subingineri. 
Cele două facultăți — facultatea de 
mine și facultatea de mașini și in
stalații miniere — dispun de o bază 
tehnico-didactică corespunzătoare ce
rințelor unei înalte calități a pro
cesului de învățămînt și activității 
de creație științifică șl tehnică. Aici 
învață peste 4 000 
de studenți, în
drumați de 230 
cadre didactice, 
din care mai mult 
de 100 provin din 
rindul celor mai 
buni specialiști ai 
unităților produc
tive de profil. în 
ceea ce privește 
legarea învăță- 
mintului cu cer
cetarea și activi
tatea productivă
— latură funda
mentală a întregii 
activități instructiv-educatlve — la 
Petroșani se promovează diferite for
me concrete de integrare : cercetarea 
științifică realizată pe bază de con
tracte ferme; efectuarea practicii 
studenților din anii I—III In între
prinderile productive și în cadrul a- 
telierului propriu de producție; des
fășurarea practicii de cercetare și 
proiectare a studenților din anii 
mari pe lingă cadrele de specialitate 
din institut și în institutele de cer- 
cetare-proiectare de profil din Valea 
Jiului, din județ și din țară; depla
sarea în mare măsură a procesului 
de instruire practică pe platformele 
industriale ale Văii Jiului și ale 
zonelor limitrofe Motru-Rovinari, 
Deva, Brad, Ghelar-Teliuc. în a- 
celași timp, proiectele de diplomă ale 
studenților devin în număr tot mai 
mare contribuții efective la soluțio
narea problemelor concrete ale in
dustriei extractive, întrucit sînt, de 
la început, axate pe temele solici
tate de unitățile miniere.

— Esențial, după părerea noastră, 
este că efectul concret al activității 
practice desfășurate de viitorii spe
cialiști — studenții, precum și de 
specialiștii formați — cadrele didac
tice din institut, se materializează in 
posibilitatea valorificării potențialu
lui lor de creație și, mai ales, în con
tactul permanent cu problemele con
crete, curente ale producției — ne 
declara prof. univ. dt. ing. Dumitru 
Fodor, rector al Institutului de mine 
din Petroșani. Pornind de la expe
riența ciștigată în această privință, 
organizați în colective mixte — de 
cadre didactice, ingineri din produc
ție și studenți — ne-am lărgit neîn
cetat aria preocupărilor asupra pro
blemelor de un deosebit interes pen
tru industria minieră. Studiile și cer
cetările efectuate s-au finalizat, în 
ultima perioadă, in introducerea în 
producție a noi metode de exploata
re și tehnologii înaintate de lucru, 
în realizarea unor utilaje șl echipa
mente de automatizare de concepție

• Pregătirea de specialiști 
care- participă activ Ia dezvol
tarea bazei energetice și pune
rea in valoare a noi resurse de 
materii prime ® O strinsă le
gătură între învățămînt și pro
ducție © Cercetarea științifică 
dă răspuns la importante ce
rințe ale muncii în minerit.

proprie, în valorificarea superioară a 
unor substanțe minerale utile și in 
creșterea nivelului tehnic al unor 
utilaje și instalații folosite în mi
nerit. Și încă un lucru mi se pare 
important: de mai mult timp dotăm, 
cu forțe proprii, laboratoarele insti
tutului, înzestrindu-le cu diferite 
prototipuri, aparate, dispozitive și 
instalații originale necesare atît în 
activitatea didactică, cît și în aceea 
de cercetare.

Interlocutorul nostru a menționat 
unele realizări de vîrf ale colectivu
lui, între care: instalația mobilă de 
perforare pentru săparea galeriilor, 
cu performanțe superioare celor si
milare din import, instalație omolo
gată și care a intrat în fabricația de 
serie la întreprinderea de utilaj mi
nier din Petroșani; organe de tăiere 
pentru combinele de abataj C 1, omo
logate și introduse în producție ; teh
nologia de fabricație a cuțitelor pen
tru combine miniere; automatizarea 

instalațiilor de 
extracție minieră 
acționate cu mo
tor asincron șl cu 
vagonete în coli
vii. De bune a- 
precieri s-au bu
curat și conclu
ziile unor cerce
tări privind epu
rarea apelor re
ziduale provenite 
de la minele și 
preparațiile de 
cărbuni, concluzii 
concretizate in 
obținerea a trei 

brevete de invenție și realizarea u- 
nei stații-pilot la preparația cărbu
nelui din Coroleștl.

— Conducerea partidului, secretarul 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ne cer acum mal mult decit oricind 
să formăm specialiști mineri de înal
tă pregătire, capabili să transpună 
neabătut in practică programul de 
dezvoltare a bazei energetice și de 
materii prime — sublinia prof. univ. 
dr. ing. Nicolae Dima, secretar al 
comitetului de partid de la institut. 
Inginerii pe care îi pregătim vor 
avea în viitor un cimp larg de afir
mare a personalității lor creatoare, 
vor avea o meserie frumoasă și pre
țuită. în ce ne privește, valorificind 
experiența acumulată, ne concentrăm 
atenția asupra legării și mai strînse 
a procesului de învățămînt cu activi
tatea de producție. Vom continua ir, 
ritm mal susținut modernizarea 1 
boratoarelor prin dotarea lor cu a ■ 
parate și utilaje care să răspundă 
cerințelor unui învățămînt de calita
te și tematicii de cercetare.

In paralel — ne asigură interlocu
torul — se urmărește implicarea unui 
număr mai mare de studenți in acti
vitatea de cercetare, alături de ca
drele didactice, pentru a le forma, 
încă din perioada studenției, deprin
derile de cercetare, o gîndire tehni
că originală. în această privință sînt 
abordate mal ales teme privind creș
terea producției de cărbune pentru 
cocs, punerea în valoare a noi surse 
de materii prime, și- valorificarea mi
nereurilor cu un conținut sărac.: In
stitutul își propune, de asemenea, să 
urmărească mai îndeaproape modul 
în care se valorifică rezultatele cer
cetării și să acorde asistență unități
lor economice pînă la obținerea pa
rametrilor proiectați prin aplicarea 
soluțiilor tehnice și tehnologice sta
bilite de colectivele de cercetare din 
institut.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii*

„România-f îlm" prezintă:

„UN OM TRĂIND ÎN VIITOR

- NICOLAE TITULESCU"
producție a Casei de filme 5

Un documentor-artistic de lung metraj, realizat pe baza unor docu
mente Inedite despre activitatea marelui diplomat și patriot român în 
arena politică internațională a epocii, unde gindirea vizionară și acțiunile 
lui Titulescu ou reprezentat voința de pace dintotdeauna a poporului 
român.

Scenariul și regia : Pompiliu Gilmeanu. Comentariul : Nicolae Dragoș, 
Dinu Săraru. Lectura textului : George Oancea, Ion Marinescu. Sunetul : 
ing. Andrei Papp. Montajul: Jeana Crăciun. Imaginea: Grigore Corpăcescu, 
Gheorghe Dumitru. Filmări speciale: Mircea Sterescu.

Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică 
„București", în colaborare cu Arhiva națională de filme și Studioul cine
matografic „Alexandru Sahia".

A apărut „ERA SOCIALISTĂ" nr. 15/1982
Revista publică articolele : „Opti

mizarea acumulării și eficiența utili
zării resurselor" de Ion Nlcola ; 
„Probleme actuale ale alimentației 
raționale" de Iulian Mincu ; „Unele 
reflecții asupra relațiilor dintre eco
logie și politică" de Ion Iliescu ; 
„Anii construcției socialiste, ani de 
mari împliniri" (documentar) ; „Is
torie, adevăr, educație" de Hadrian 
Daicoviciu ; „Statutul economistului 
agrar nu poate avea alternative" de 
Oprea Parpală ; „Aspecte sociologi
ce ale evoluției structurii sociale ru
rale" de Florin Ciotea ; „Modalități

specifice de abordare a educației a- 
teiste" de Ruxandra Gherghinescu ;
„Esteticul în viața cotidiană" de
Gheorghe Stroia ; „Primejdioase
doctrine strategice ale politicii de
forță" de Corneliu Soare ; „Implica
ții sociale și economice ale tehnolo
giei de vîrf" de Mihai Drăgănescu ; 
„Valoare și cultură" de Ludwig 
Griinberg ; „Care sînt cauzele și re
percusiunile crizei economice din ță
rile capitaliste ?“ de Niță Dobrotă.

Revista mai cuprinde rubricile 
„Cărți și semnificații", „Revista re
vistelor" și „Cuvintul cititorilor".

A considera volumul Res
pirări drept o anexă în 
proză (fie ea și eseistică) a 
poeziei lui Nichita Stânescu 
ar însemna a-1 desconsi
dera. O atare mentalitate 
prejudiciază cărții întrucit 
pornește ,de la o prejude
cată : un 'poet este un poet, 
nimic mai puțin, dar nici 
mai •mult. Concesionindu-li- 
se grația, li se refuză cor
dial profunzimea. Ciudată 
și vinovată eroare. Și nu e 
singura. Uneori și inteli
gența este refuzată poeți
lor : nu le e destul talen
tul 7, par a zice unii con
frați critici. Uităm că mulți 
„creatori" se pot așeza, cu 
temei, in rindul judecăto
rilor republicii literelor. 
Căci ce este „la critique 
des maitres 7“ (critica ma
eștrilor). De multe ori 
practicind critica simplifi
căm excesiv, ignorînd fap
tul, elementar, c’ă poetul este 
un om, un intelectual, că
ruia nimic din ceea ce este 
omenesc, în ordinea inte
lectual^, nu-i este străin. 
Mai ales in cazul autorului 
Epicii magna care nu este 
numai un poet „născut", 
dar și „făcut", statutul său 
în poezia actuală fiind 
adică nu numai izbinda ha
rului, a talentului, ci și 
triumful efortului propriei 
personalități intelectuale. 
Fără a face caz de erudi
ția sa, Nichita Stănescu 
este unul din spiritele cele 
mai cultivate, cu acces la 
marile idei și valori spiri
tuale. Talentul lui este 
hrănit de lecturi bogate, 
diverse, și nu numai litera
re, dar și științifice. Ca și 
Eminescu, Blaga și Ion 
Barbu, din familia cărora 
face parte, opera lui e și 
rezultatul culturii lui. în 
fond poezia nu este un te
ritoriu în carantină și 
rigorismul estetic exagerat 
se aseamănă cu rigorismul 
moral rigid kantian. După 
cum Kant separa valoarea 
morală de ansamblul so
cial, tratind-o în sine, la 
fel se petrec lucrurile cu 
concepția autonomiei poe
tice. Dar poezia nu poate 
fi izolată de restul perso
nalității, căci sufletul u- 
man „nu e un agregat, ci 
o unitate", cum observa un 
psiholog de talia lui Ralea. 
Funcțiile părților compo
nente nu pot fi separate de 
solidaritatea lor cu între
gul. Personalitatea crea
toare, ca și cea umană în 
genere, este o unitate ar
monioasă, în care fiecare 
funcție este dependentă de 
celelalte. Toți marii artiști

au fost mai mult decît 
artiști. Raportul dintre to
talitatea vieții și înălțarea 
ei la anumite valori trebuie 
văzut ca principiu integra
tor pentru a fixa, axiologic, 
o personalitate. în acest 
sens un remarcabil filozof 
al culturii, G. Simmel, 
intr-o carte de referință, 
Zur Philosophic der Kunst 
(Asupra filozofiei artei), 
formulează aproape aforis
tic o asemenea înțelegere a 
lucrurilor : „Cine se mun
cește să fie numai moral, 
și dbloc intelectual, acela 
poate ajunge la un inalt 
grad de morală, dar in nici 
un caz la cel mai înalt 
grad". La fel cu inteligen
ța : „Cine e numai deștept

tate. Poetul însuși se ex
plică mai apoi : „Poezia nu 
este numai artă ; ea este 
însăși viața, însuși sufletul 
vieții. Ea se exprimă in 
primul rind prin artă, dar 
nu numai prin artă. înțele
gerea poeziei numai ca 
artă sărăcește noțiunea de 
poezie. Ea nu este un mod 
de existență, cum se susți
ne uneori, ci o componentă 
fundamentală a existenței". 
L-a citit pe Simmel 7 Și 
de ce nu ? Oricum, ideile 
fiind de circulație, poetul 
le respiră, adică le trăiește, 
în altă parte (e vorba de 
remarcabila diviziune : Cî- 
teva elemente de estetică), 
Nichita Stănescu vorbește, 
în stilul său atit de perso-

lectului. Nichita Stănescu 
subscrie, evident : „...rolul 
literaturii este la fel de im
portant ca și rolul științei. 
Literatura... reprezintă spe
cificitatea umană in cel 
mai inalt grad, impulsio
nează sensibilitatea și edu
că, prin forța exemplului 
particular, latura de ndblețe 
și de sublim a sentimente
lor ca act de conștiință". 
Poate însă ne interesează 
mai puțin asemenea consi
derații, ca și unele por
trete complezente (perfect 
integrabile firii hiperafec- 
tive a poetului), care ne 
previne, totuși, că esențele 
utopiei ori dogmei: „Nu da 
formula (a apei, se înțe
lege, n.n.) H2O. Mi-a suflat

„Carte de învățătură poetică"
•---------------------------- însemnări de Pompiliu MARCEA ------------------------------

nu este complet deștept". 
Face referiri și la artă, de
sigur, venind cu exemplul 
lui Rembrandt : „chiar 
atunci cind întreaga ener
gie vitală se concentrează 
in artă, ipcît restul omului 
devine neglijabil, cum e 
cazul lui Rembrandt, sim
țim, totuși, in dosul operei 
de artă o intensitate și o 
comprehensiune enormă a 
vieții întregii personali
tăți". Și intr-adevăr, do
vada peremptorie că uni
versul spiritual uman for
mează o unitate o furni
zează constatarea de ordin 
empiric, că orice perturbare 
a unei funcții sufletești, 
morale sau intelectuale, a- 
trage imediat după sine o 
perturbare generală. Con
statăm, dealtminteri, că 
Nichita Stănescu este și el 
adeptul unei viziuni inte
gratoare a artei. în diviziu
nea ce se cheamă Nevoia 
de artă el rostește o con
vingere ce poate surprinde 
pe cei ce văd încă in poet 
o specie de manejarin ezo
teric : „Nimic mai fals de
cit interpretarea ideii de 
frumos ca o idee a gratui
tății. Nu există frumos gra
tuit — in primul rind și de 
aceea că frumosul și ideea 
de sine a frumosului sint 
un act de comunicare". 
Poezia este, prin urmare, 
funciar exoterică și nu 
ezoterică. Opinie conjunc- 
turală 7 Pentru cine-1 cu
noaște bine pe poet o atare 
bănuială ar fi pură obtuzi-

nal, despre caracterul con
gener al artelor, despre 
„complementaritățile" lor : 
„După cum laringele și 
urechea sint organe com
plementare, ochiul și dan
sul sint, de asemenea, or
gane complementare. Pri
virea avind un caracter 
abstract, dansul ca organ al 
privirii a fost compensat 
cu merite artistice. Scena 
pentru dans nu este decit 
cercelul pentru ureche. Ce 

„vreau să propun, deci 7 Nu 
o egalizare întie arte, ci o 
unificare a lor, o înțelegere 
a celorlalte arte ca niște 
strălucite cazuri particu
lare ale literaturii. In pri
vința artei, înțelegerea tre
buie să fie sferică, întru- 
citva asemănătoare cu for
ma capului omului, el în
suși propunind tot timpul 
ideea de sferă". Iată, în 
felul ei, sinestezia simbo
listă pe care, într-un alt 
capitol ai Respirărilor, au
torul o consideră a descope
rire capitală a esteticii.

E simplu șl comod a 
spune că Nichita Stănescu 
face și in Respirări poezie, 
că „se joacă de-a filozo
fia", ca un incurabil poet. 
Stilul său nu este, desigur, 
cel al unui doctrinar ; ceea 
ce nu însemnează că. ex- 
primîndu-se in metafore, 
imersiunea e neapărat și 
superficială. Căci, cum spu
nea încă Maiorescu, lumea 
poate fi tot atit de bine 
cunoscută pe calea sensibi
lității, ca și pe cea a inte-

in ureche : spune-le — 
majoritar H2O. M-am ilu
minat". Să conspectăm însă 
„eul profund", elaborind, 
mai bine zis eliberind, re
flecții condensate, gno
mice : „Rolul artei nu este 
in primul rind de a expri
ma idei, ci acela de a 
exprima tensiunea ideilor... 
Arta este tensionată și va
loarea în artă se măsoară 
mai ales după tensiune". 
Teza e argumentată cu o 
logică a firescului : „Dar 
ca să poți exprima tensiu
nea unei idei, o idee gene
rală trebuie întotdeauna să 
planeze pe fundalul operei 
de artă. Și tot ceea ce în
cercăm să disociem mai de
vreme, la aceasta se referă, 
ințelegind ideea de artă ca 
pe o aspirație spre adevăr". 
Iată intuit, în altă secvență 
a cărții, principiul simpa
tetic, „Ein fiihlungul" ; „Din 
punctul de vedere al senti
mentelor, arta se apropie șt 
poate fi comparată în esen
ța ei, pentru o mai ușoară 
înțelegere, cu starea de 
îndrăgostit, exprimată". U- 
nele „exprimări" pot părea 
paradoxale fiind în reali
tate tot atitea chei în des
cifrarea unora din poezii șl 
nu neapărat simple exerci
ții ludice, cum vor să ne 
încredințeze unii glosatori 
.pripiți. Evident, există și 
unele gratuități, dar în genul 
formulei kantiene a fina
lității fără scop, frecven
te chiar în textele cele

mal profunde : „Dar ce e 
concretul ? (din punctul de 
vedere al zonei estetice, se 
grăbește a preciza poetul). 
Este o longevitate plecind 
de la abstract spre concret, 
adică plecind din depărta
re către sine însuși. Copa
cul este mult mai puțin 
concret decît ideea de co
pac. Ba, am putea spune ci 
este propria sa depărtare 
față de ideea de sine. Ideea 
de sine este principalul act 
existențial uman. In rest, 
totul nu e decit o tendință 
către ideea de sine". Ceea 
ce amintește de Camil Pe' 
trescu, care „a văzut idei".’ 
Ceea ce trimite și la Hei
degger (filtrat prin Noica?) 
din Der Ursprung des 
Kunstwerkes (Originea o- 
perei de artă). Dealtfel, fi
lozoful german poate fi re
găsit și in alte formulări, 
precum aceea a omului 
„ființă în lume", amintind 
de „in der Welt Sein" din 
Vom Wesen des Grundcs 
(Despre esența cauzei). 
Omul, prin urmare, nu se 
gindește pe sine însuși fără 
a gindi lumea. El se acordă 
cu lumea ce-i este dată, in 
imperfecțiunea și ambigui
tatea ei. Altfel spus: lumea 
ne face în măsura în care 
și noi o facem.

Sigur, Nichita Stănescu 
rămine și in Respirări un 
poet, adică un ginditor in 
metafore. Ceea ce nu poate 
fi, epistemologic vorbind, o 
servitute cît timp rezulta
tele sint învederabile. Este 
o carte ce poate prefața 
opera sa poetică cu mai 
mult folos decît o prefață 
„de specialitate". E o „car
te de învățătură" in genul 
acelor Selected Essays de 
T. S. Eliot, citat dealtmin
teri solidar de poetul ro
mân. Iar prin cel puțin 
două idei generale dirigui
toare, și anume : aceea a 
abandonării, a cufundării 
in noi înșine, in singurăta
tea noastră, de unde pro
vine toată lumina dragostei 
(Liebe) ce se cuvine să ne 
guverneze viața. Respi
rări are prin substanța no
bilă, predominantă o sem
nificație similară cu acele 
Briefe an einem jungen 
Dichter (Scrisori către un 
tinăr poet) de Rilke. în to
tul, o carte de confesiuni și 
reflecții esențiale a unul 
foarte mare poet, o scruta
re in universul interior, de
nebănuite și revelatoare 
adincimi, provocate de o 
floretă agilă și sclipitoare.
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Excelenței Sale Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu deosebită stimă și gratitudine amabilele dumneavoastră 
felicitări cu prilejul zilei noastre naționale.

■Doresc, cu această ocazie, să exprim încrederea noastră în dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și largă cooperare dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Sintem, de asemenea, ferm convinși că recenta dumneavoastră vizită în 
țara noastră și discuțiile pe care le-am avut reprezintă un impuls pe calea 
dezvoltării relațiilor ce leagă cele două țări ale noastre, cu cele mai adinei 
și pozitive efecte pentru creșterea și amplificarea raporturilor de prietenie 
și cooperare dintre ele, de natură să întărească pacea in lume și să servească 
întregii omeniri.

Vă adresez dumneavoastră cele mal bune urări de sănătate și fericire 
personală, iar țării dumneavoastră prietene îi doresc progres și prosperitate 
continuă.

SADDAM HUSSEIN
Secretar general 

al Partidului Baas Arab Socialist, 
Președintele Republicii Irak

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru amabilul mesaj de felicitare pe care mi l-ați trimis 
cu ocazia sărbătoririi zilei naționale a țării mele.

La rîndul meu adresez Excelenței Voastre noi urări de fericire personală 
și bunăstare pentru națiunea română prietenă.

FERNANDO BELAUNDE TERRY
Președintele Republicii Peru

t V
Programul 1

11,00 Telex.
11,05 Film serial : „Filmare în tîrgul li

niștit". Episodul 1.
11,50 Civica.
12,15 Matineu de vacanță.
12,35 Anunțuri și muzică.
12,40 Din poiana codrului. Melodii șl 

jocuri populare îndrăgite.
13,00 închiderea programului.
16,00 Telex.
16,05 Moștenire pentru viitor : Marin 

Preda.
16,30 Telesport fl Volei feminin — Tro

feul Tomis. România — R. P. Chi

BULETIN RUTIER
Recomandări de la Inspectoratul General al Miliției, 

Direcția circulație
Pericolul conducerii 

autovehiculelor fărâ permis
Conducerea unui autovehicul de 

către o persoană care nu posedă per
mis comportă un pericol deosebit, 
atît ji htru persoana în cauză, cit și 
pentru siguranța rutieră în ansam
blul ei. Motivele sînt lesne de înțeles. 
A te sui la volanul unui autovehicul 
fără să cunoști temeinic regulile con
ducerii mașinii și ale deplasării pe 
drumurile publice înseamnă, de fapt, 
să ieși în întîmpinarea accidentului. 
Nu este suficient să știi să pornești 
un autovehicul și să menții, cît de 
cit, direcția în timpul mersului. Sînt 
necesare multe ore de practică, însu
șirea normelor de circulație, un nivel 
corespunzător de pregătire — atestat 
prin examenul susținut în fața or
ganelor de miliție — pentru ca per
soana aflată la volan să ofere ga
ranția că deplasarea sa cu autovehi
culul se va desfășura în deplină si
guranță.

în ultimele zile au avut loc mal 
multe accidente grave comise din 
cauza neîndemînării în conducerea 
autovehiculelor a celor aflați la vo
lan. în apropiere de comuna Mîr- 
șani, județul Dolj, tînărul Marin 
Stelian, fără să posede permis de 
conducere, rula cu autoturismul 
1—DJ—6490, proprietatea tatălui său. 
Pe drum l-a surprins o ploaie toren
țială, împrejurare in care n-a mai 
putut stăpîni volanul, autoturismul a 
derapat și s-a izbit violent de un 
pom de pe partea stingă a șoselei. 
Cel în cauză și încă două tinere 
aflate în mașină și-au pierdut pe loc 
viața. Nu este lipsit de importanță 
că în autoturism era și un șofer pro
fesionist, dar care nu a împiedicat 
efectuarea acestei curse, al cărei final 
tragic putea ușor să-l anticipeze. 
Săptămina trecută, în noaptea de vi
neri spre sîmbătă, pe raza comunei 
Ditrău gonea cu autoturismul 2—HR 
—1077 Imre Arpad, aflat în stare de 
ebrietate. Nesigur pe volan, la o 
curbă s-a tamponat frontal de un 
stîlp din beton pentru susținerea re
țelei electrice... Alături de șoferul 
improvizat se găseau doi prieteni, 
dintre care unul era proprietarul ma
șinii. Era, deoarece acum nu mai 
este în viață ; și-a pierdut-o, tocmai 
el, din cauza imprudenței de a fi 
lăsat aut r urismul pe mina unui 
necunoscăt'or în conducerea auto și, 
pe deasupra, aflat sub influența 
avansată a alcoolului.

în vederea prevenirii conducerii 
autovehiculelor de către persoane 
neatestate în acest scop de organele 
de miliție, legislația rutieră sancțio
nează aspru pe cei care comit astfel 
de acte nesăbuite. Este însă necesar 
ca toți cei in măsură să le prevină 
(părinți, prieteni, colegi de muncă) 
să acționeze pînă nu este tîrziu.

Adormirea la volan
Ne găsim în toiul circulației rutie

re estivalș. Valorile de trafic auto
mobilistic ating cote ridicate ziua, 
uneori chiar și noaptea, îndeosebi pe 
traseele ce duc către litoral ori către 
alte zone turistice. Practic, in acest 
sezon nu există automobilist care să 
nu facă deplasări în afara localității 
de domiciliu. Mulți dintre ei nu au 
însă antrenamentul pentru a răs
punde solicitărilor sporite impuse de 
conducerea autovehiculului pe dis
tanțe mai lungi sau la ore cînd or
ganismul este obișnuit să se odih
nească. Drept urmare apare ambianța 
propice oboselii excesive, de unde 
ațipirea la volan, cu toate consecințe
le, uneori tragice, pe care le poate 
provoca.

neză. Transmisiune directă de la 
Constanța.

17,15 Studioul tineretului.
18,00 închiderea programului.
20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea economică.
20,40 Dosarul șomajului. Producție a te

leviziunii elvețiene. Partea I.
21,00 Miniaturi muzicale.
21,20 Serial științific : „Lumea reală** * * 4 S * * * 9 * * * * * * 16. 

Episodul 2.

■ Ultimul cartuș : CULTURAL
(83 50 13) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15.
■ Păcală : DACIA (50 35 94) — 9 ; 12 ; 
16 ; 19.
B Alo, aterizează străbunica ! : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 16 ; 18 ; 20.
S Nea Marin miliardar : COSMOS 
(27 54 95) - 0,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,30 ;
17,30 ; 19,30.
K Trandafirul galben : FERENTARI 
(80 49 85) - 15,30 ; 17,30 ; 19.30, VIITO
RUL (11 48 03) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30. 
fll Un echipaj pentru Singapore : 
MUNCA (21 50 97) — 15 ; 17,15 ; 19.30. 
B Teheran ’43 : SALA MICA A 'PA
LATULUI — 14 ; 17 ; 20, SCALA
(11 03 72) — 9,15 ; 12,30 ; 16 J 19,15.
B Provocarea dragonului : PATRIA 
(11 86 25) — 9'; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;. 18 ; 20,15, FAVO
RIT (45 31 70) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15.
S Neliniștea : CENTRAL (14 12 24) —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
B Mephisto : STUDIO (59 53 15) — 10 ;
13 ; 16 ; 19.
B Găinușa de aur : ARTA (213186)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
S Mireasa cu vălul negru : VICTO
RIA (16 28 79) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ;
16 ; 18 ; 20.
B Acțiunea „Cobra** : BUZEȘTI
(50 43 58) — 16,30 ; 18,15 ; 20.

21,50 Telejurnal.
22,00 Meridianele cînteculul.
22,30 închiderea programului.

Programul 2
20,00 Telejurnal.
20,25 Stagiunea muzicală estivală TV.
21,50 Telejurnal.
22,00 Cîntec nou pe plai străbun — mu

zică populară.
22,30 închiderea programului.

într-una din nopțile săptămînii 
trecute, un accident tragic s-a petre
cut, din cauza adormirii la volan, in 
apropiere de comuna Prejmer. Ni- 
colae Floroi, în vîrstă de 40 de ani, 
conducea autoturismul său, 4—BV— 
792, indreptîndu-se spre Brașov. 
Fiind obosit și neobișnuit să conducă 
noaptea, a ațipit, pierzînd controlul 
asupra mașinii. Aceasta a părăsit in
stantaneu șoseaua, iovindu-se frontal 
de malul unui canal ce subtraversa 
drumul. Șoferul și soția sa au decedat.

Recomandăm conducătorilor auto, 
mai cu seamă acelora care nu sînt 
obișnuiți să șofeze pe întuneric sau 
au vederea slăbită, să evite, pe cît 
posibil, deplasarea pe timp de noapte. 
Se impune, de asemenea, să nu se 
efectueze deplasări de sute de kilo
metri fără opriri suficiente pentru 
odihnă, cum obișnuiesc, din păcate, 
unii, traversînd țara în mers neîntre
rupt pentru a „prinde", eventual, o 
oră în plus pe plajă. Procedeu greșit 
și, după cum s-a dovedit adeseori, 
foarte periculos.

• SPORT © SPORT © SPORT © SPORT • SPORT © SPORT vremea
„Trofeul Tomis“

CONSTANȚA 4 (Agerpres). — 
Prin telefon: în prezența a peste 
2 000 de spectatori, miercuri au în-, 
ceput în Sala sporturilor din Con
stanța meciurile celei de-a 20-a edi
ții a competiției internaționale femi
nine de volei pentru „Trofeul Tomis“.

în partida inaugurală, echipa 
României a învins cu 3—0 (15—13, 
15—8, 15—11) selecționata Bulgariei, 
campioană europeană și vicecam- 
pioană olimpică, la capătul unui meci 
care a durat 64 minute. Voleibaliste
le românce s-au dovedit superioare

„O performanță atletică magnifică la București"
Noi comentarii în presa sportivă internațională pe marginea recordurilor 

mondiale stabilite de atletele noastre la săritura în lungime
Presa sportivă internațională pu

blică ample comentarii pe marginea 
recordurilor mondiale în proba femi
nină de săritură în lungime stabi
lite cu cîteva zile în urmă pe sta
dionul .,23 August" din București de 
atletele românce Valeria Ionescu și 
Anișoara Cușmir.

Sub titlul „O femeie sare 7,20 m“, 
publicat pe prima pagină, ziarul 
parizian „L’Equipe", din 2 august, 
scrie : „Un uimitor „dublet" a fost 
înregistrat duminică în cursul cam
pionatelor de atletism ale Româ
niei : Vali Ionescu șl Anișoara 
Cușmir au corectat pe rînd recordul 
mondial la săritura în lungime.

Cu 7.20 m, care o situează la 
nivelul multor rezultate obținute în 
concursuri masculine, Vali Ionescu 
readuce României un record al 
lumii ce-i aparținuse in 1968 grație 
campioanei olimpice Viorica Viscopo- 
leanu".

Același ziar, în numărul său din 
3 august, publică pe prima pagină o 
fotografie a lui Vali Ionescu avînd

în cîteva
• în turul II al probei de simplu 

femei din cadrul Campionatelor de 
tenis pe zgură ale S.U.A., ce se des
fășoară la Indianapolis, jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici a învins-o

[^^tTdian^
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ Colectivul Combinatului de- 

lianți și azbociment Bîrsești - Gorj 
a realizat un nou produs - cimen
tul hidrotehnic, destinat construcției 
de baraje și de fundații speciale. 
Consumul de energie electrică și 
combustibil la fabricarea cimentu
lui hidrotehnic este cu 30 la sută 
mai redus față de cel înregistrat 
la producerea cimentului de mărci 
normale.

■ Pentru sporirea producției so
licitate la export, ia atelierul de 
împletituri din răchită Dumbrăvița, 
din cadrul Ocolului silvic Focșani, 
s-a trecut la organizarea în spa
țiile existente a unui nou sector de 
activitate. La cele aproape 3 mi
lioane lei producție anuală se vor 
adăuga, pe această cale,' produse 
în valoare de peste 700 000 lei.

B Constructorii de locuințe din 
Alexandria au început lucrările la 
două noi cartiere. Unul dintre aces
tea, însumînd în prima etapă 270 
apartamente, este situat pe Calea 
Dunării, al doilea se află în zona 
dintre străzile Grivița Roșie și Tudor 
Vladimirescu, unde se vor înălța 110 
apartamente.

B Filiala din lași a Centrului de 
cercetări științifice și inginerie teh
nologică mașini și utilaje pentru 
industria ușoară a realizat un „pal- 
pator” optic prevăzut cu emițător, 
receptor și bloc electric de prelu
crare și comandă, pentru controlul 
benzilor și firelor textile cu rezis
tență mecanică redusă. El sesizea
ză ruperile și îngroșările, deplasa
rea marginilor, nesincronizarea vi
tezelor, cît și defecțiunile unor uti
laje, subansamble și piese și opreș
te automat mașinile în cazul ori
cărei defecțiuni. Recent, întreprin
derea „Electrocontact" din Botoșani 
a preluat noul aparat pentru a-l 
fabrica în serie.

B La Craiova s-a deschis un 
complex comercial al I.D.M.S. Bucu
rești destinat vînzării autoturismelor, 
produselor moto-velo, articolelor 
pentru sport, turism și camping. 
Modernul complex dispune de ate
liere de'mecanică, vopsitorie, încăr
cat acumulatori, sală de testare, 
stație pentru spălarea automată a 
autovehiculelor.

B Un grup de specialiști, tehni
cieni și muncitori de la întreprin
derea de transporturi auto Constan
ța a înființat un atelier de recon- 
diționare a anvelopelor, dotat cu 
utilaje și instalații. Numai în acest 
an ei au recondiționat 1 000- -de 
anvelope, care vor fi rulate încă 
10 000 km, realizîndu-se economii

la volei feminin ’
în jocul de la fileu, remarcîndu-se 
îndeosebi Doinita Popescu, Maria 
Enache, Iripa Petculeț-Velicu și Vic
toria Niculescu. Al doilea joc al cu
plajului a pus față în față formațiile
R.P, Chineze și României (tineret). 
Oaspetele au terminat învingătoare 
cu scorul de 3—0 (15—8, 15—1, 15—6).

Astăzi, echipa României întîlnește 
formația R. P. Chineze, în timp ce 
selecționata U.R.S.S., campioană o- 
limpică, va juca in compania echipei 
Bulgariei, într-un joc care constituie 
reeditarea finalei J.O. de la Moscova.

ca legendă : ;,Vali Ionescu a realizat 
o performanță atletică magnifică la 
București în campionatele de atle
tism ale țării sale. Iat-o zburînd de 
pe pragul de bătaie pentru a atinge 
fabulosul record mondial de 7,20 m“.

In pagina sa de sport, ziarul „Ber
liner Zeitung" scrie : „Deși a avut 
vîntul potrivnic, românca Vali Io
nescu a stabilit un extraordinar 
record mondial la săritura în lungi
me — 7,20 m“. Articolul cuprinde și 
date biografice despre noua record
mană a lumii.

Ziarul londonez „Morning Star" își 
informează cu promptitudine cititorii 
despre marile performanțe realizate 
de atletele românce în proba de 
săritură în lungime. „Două românce, 
Vali Ionescu și Anișoara Cușmir, au 

ydoborît recordul mondial într-o rapi
dă succesiune, obținind rezultate greu 
de prevăzut cu cîtva timp în urmă". 
Sint menționate, de asemenea, rezul
tatele excelente obținute de alergă
toarele Maricica Puică și Doina 
Melinte.

lînduri
cu 3—6, 6—4, 6—1 pe Susan Rollin- 
son.

Alte rezultate : Ivanna Madruga— 
Jennifer Mundel 6—1, 6—0 ; Corrine 
Vanier—Joanne Russel 6—2, 2—6,
6—2 ; Catherine Tanvier—Laura Ar

de 250 000 lei. Dovadă că, la I.T.A. 
Constanța, spiritul de economie ru
lează pe o cale bună.

B Apropo de economii : cu abu
rul care se pierde pe diferite căi 
la Combinatul de îngrășăminte chi
mice din Bacău s-ar putea încălzi 
circa 5 000 de apartamente. Adică 
ansamblul de locuințe „Republicii", 
finalizat de curînd, unde locuiesc 
în cea mai mare parte chimiști. 
S-ar economisi astfel anual mii de 
tone de combustibil. Lucru bine cu
noscut conducerii combinatului și 
edililor orașului. Fiecare așteaptă 
însă un impuls pentru a trece la 
închiderea canalelor risipei, lată-l, 
și sperăm să fie suficient...

B Oamenii muncii de la între
prinderea de sîrmă, cuie și lanțuri 
din Galați au cultivat și în acest 
an terenurile din incintă, însumînd 
3 hectare, iar acum își culeg roa
dele. Numeroase alte unități gălă- 
țene au procedat la fel, sutele de 
hectare cultivate cu legume în pe
rimetrul intra'alan .însemnînd impor
tante venituri pentru harnicii gos
podari.

B In centrul municipiului Sf. 
Gheorghe, județul Covasna, s-a 
deschis un magazin de prezentare 
a mobilei, unde cei interesați își 
pot procura, în afara mobilei, co
voare, țesături decorative, corpuri 
de iluminat, alte obiecte necesare 
pentru aranjarea locuinței. Ei pot 
obține, de asemenea, îndrumări 
prețioase in privința decorațiuni- 
lor interioare ale locuinței.

B La stațiunea Lacu Sărat d in
trat în funcțiune o instalație solară 
de încălzire a apei menajere și a 
apei necesare pentru efectuarea 
procedurilor balneare. Instalația va 
determina reducerea consumului de 
combustibil din stațiune cu 69 tone 
pe an.

B Incepînd de la 1 august, la 
Liceul Industrial nr. 7 din Brașov 
funcționează o tabără cu profil de 
mecanică, la care participă el^yi 
din întreaga țară. Aici se va des
fășura o bogată activitate teoretică 
și practică, elevii vor vizita diferite 
întreprinderi de profil din localitate 
și se vor întîlni cu muncitori și spe
cialiști.

B De la începutul anului, la sec
ția de maternitate a spitalului ju
dețean din Pitești au avut loc 1 300 
de nașteri. Dar, în realitate, numă
rul nou-născuților este' mai mare 
pentru că, în destule cazuri, mamele 
au adus pe lume gemeni. Să fie 
sănătoși cu toții I

raya 6—1, 6—1 ; Vicki Nelson—Ann 
Thompson 6—2, 1—6, 6—4, Dianne
Fromholtz—Renata Tomanova 7—5, 
4—1 (abandon).

în concursul masculin, tînărul 
tenisman suedez Hans Simonsson a 
furnizat o surpriză de proporții eli- 
minîndu-1 cu 6—4, 6—1 pe campionul 
argentinian Guillermo Vilas, cotat 
drept principalul favorit al turneului.

Alte rezultate : Gomez—Tulasne 
6—4, 6—4 ; Arias—Drewet 6—4, 
6—4 ; Brown—Krishnan 6—2, 6—1 ;
Nystroem—Taroczy 6—7, 6—3, 6—0 ; 
Gildemeister—Pecci 6—3, 6—7, 6—2 ; 
Forget—Alexander 6—4, 6—4; Cahill- 
Luna 6—1, 3—6, 84-6.

0 Proba feminină de 100 m spate 
din' cadrul Campionatelor mondiale 
de natație de la Guayaquil (Ecua
dor) a fost cîștigată de Kristin Otto 
(R.D. Germană), care a stabilit un 
nou record al campionatelor cu timpul 
de l'Or’30/100. Prezentă printre fina
liste, Carmen Bunaeiu a ocupat 
locul cinci, cu l’03”32/100.

Iată clasamentul probei : 1. Kris
tin Otto (R. D. Germană) — t’01”30/ 
100 ; 2. Ina Kleber (R.D. Germană) — 
1’01”47/100 ; 3. Sue Walsh (S.U.A.) — 
l’02”86/100 ; 4. Larissa Gorșakova
(U.R.S.S.) - 1’02”92/100 ; 5. Carmen 
Bunaeiu (România) — 1’03”32/100 ; 6. 
Marion Aizpors (R.F, Germania) — 
l’04”77/100; 7. Jolanda de Rover 
(Olanda) — l’04”78/100 ; 8. Yolande 
van der Straten (Belgia) — 1’05” 
21/100.

După o zi de repaus, turneul de 
polo pe apă a fost reluat cu primele 
meciuri din grupele semifinale, în
cheiate cu următoarele rezultate : 
Olanda—Cuba 9—7 (2—2, 1—1, 4—2, 
2—2) ; U.R.S.S.—Spania 8—7 (1—2,
5—1, 2—1, 0—3) ; R.F. Germania—
S.U.A. 8—7 (1—1, 2—1, 4—3, 1—2) ; 
Ungaria—Iugoslavia 11—10 (3—2, 2—3, 
2—1, 4—4).

0 „Cupa Sudanului" la fotbal a 
fost cucerită la actuala ediție de 
echipa Merrelch Club Omdurman. 
în turneul final, la care au participat 
cele mai valoroase patru echipe din 
provincii, fotbaliștii de la Merreich 
au terminat neinvinși, obținind ur
mătoarele rezultate : 3—0 cu Hai-el- 
Arab, 3—1 cu Hilal și 0—0 cu for
mația Ahli.

» • '
Livrări peste prevederi 

la export
De la începutul anului și pînă 

în prezent, colectivul Combi
natului de îngrășăminte chimi
ce Năvodari a livrat Ia export o 
producție suplimentară în valoa
re de 23 652 000 lei. Rezultatul a 
fost posibil ca urmare a de
pășirii planului pe șapte luni din 
acest an cu 2 260 tone la produc
ția de acid fosforic. (George Mi- 
hăescu, corespondentul „Scîn- 
teii").

Autocasetofon 
de fabricație 
românească

în cinstea apropiatei sărbă
tori de la 23 August, colectivele 
de muncitori, ingineri și pro- 
iectanți de la întreprinderea 
„Electromureș" din Tg. Mureș 
raportează omologarea și intra
rea în fabricația de serie a auto- 
casetofonului de fabricație româ
nească. Autocasetofonul „Cori
na", conceput și realizat de un 
colectiv de ingineri și tehnicieni, 
condus de inginerul loan Oltea- 
nu, are o viteză de 4,76 centime
tri pe secundă, o bandă de 
frecvență cuprinsă între 80-8 000 
Hz și o putere de 2X2,6 W. Este 
de remarcat că funcționează cu 
un consum redus de energie e- 
lectrică. (Gheorghe Giurgiu, co
respondentul „Scînteii").

Procurarea fără 
diferență de preț a 
obligațiunilor C.E.C. 

cu cîștiguri
Printre instrumentele de eco

nomisire mult solicitate de 
populație se află și obligațiunile 
C.E.C. cu cîștiguri. /

Casa de Economii și Consem- 
națiuni informează depunătorii 
că pînă la data de 10 august a.c. 
inclusiv obligațiunile C.E.C. cu 
cîștiguri se pot procura la va
loarea lor nominală, fără dife- 
-rență de preț.

Obligațiunile C.E.C. cu cîști
guri se pot procura in nutnărul 
dorit de la oricare unitate a 
Casei de Economii și Consem- 
națiuni ori de la unitățile poș
tale.

După cum este cunoscut, po
sesorii de obligațiuni C.E.C. be
neficiază de importante cîști
guri în bani cu valori cuprinse 
între 50 000 de lei și 800 de lei, 
care se acordă în fiecare lună 
prin trageri la sorți.

Tragerea la sorți pentru luna 
în curs va avea loc in Capitală 
la data de 31 august.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 4 AUGUST 1982

Extragerea I : 23 13 44 1 39 10. 
Extragerea a Il-a : 40 29 31 19 4 43. 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

845 476 lei, din care 29 742 lei re
port la categoria 1.

Timpul probabil pentru intervalul & 
august, ora 21 — 8 august, ora 21. In 
(ară : Vremea va fi în general caldă. 
Cerul va fi variabil cu înnorări mai 
accentuate in vestul țării și zonele de 
deal șl de munte, unde vor cădea ploi 
locale care vor avea și caracter de a- 
verse, insoțite de descărcări electrice. 
In celelalte regiuni, descărcările elec
trice și aversele de ploaie vor fi mal 
puțin frecvente. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu unele intensificări. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 12 și 22 de grade, cele maxime 
vor oscila între 23 și 33 de grade. Izo
lat, grindină. în București : Vremea va 
fi caldă, cu cerul variabil, favorabil a- 
versei de ploaie și descărcărilor elec
trice. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 15 și 18 grade, cele maxi
me între 29 și 32 de grade. (Corneliu 
Pop, meteorolog de serviciu).

cinema

R. P. BULGARIA t

Automatizarea producției cîștigă teren
La Combinatul

„Gheorghi Kostov" din 
Sofia au intrat în 
funcțiune șapte roboți 
și șapte mașini-unelte 
cu comandă numerică, 
aceste utilaje consti
tuind o secție com
plet automatizată pen
tru producerea de sub- 

1 ansamble ale motoare
lor electrice. Prin 
automatizarea comple
xă a secției, producti
vitatea muncii a cres
cut cu 40 la sută.

în cursul acestui an, 
în diferite întreprin
deri din Bulgaria vor 
fi instalați noi roboți 
și linii tehnologice au
tomatizate pentru pro
ducția de rulmenți, 
pentru sudură și pen
tru alte operațiuni.

Pentru anul 1983 se 
prevede intrarea țîn 
exploatare a unor sec
ții în cadrul cărora 
gradul de automatiza:-

R. S. CEHOSLOVACĂ:

Modernizarea mijloacelor de transport
în cursul actualului 

cincinal se aplică nu
meroase inovații teh
nice menite să îmbu
nătățească parametrii 
de funcționare și de 
exploatare a mijloace
lor de transport. Ast
fel, uzinele „Skoda" 
pregătesc pentru pro
ducția de serie loco
motive electrice cu ti- 
ristori, care vor consu
ma cu pînă la 20 la sută 
mai puțin curent elec
tric față de locomoti
vele electrice clasice. 
Sistemul de tiristori 
va fi introdus și la 
troleibuze și tranjvaie. 
La Brno a început să

funcționeze o stație 
experimentală pentru 
controlul locomotivelor 
formată dintr-un com
plex de aparate care 
permit „diagnostica
rea", în numai două 
ore, a stării principa
lelor subansamble ale 
locomotivelor și lua
rea unor măsuri ur
gente de reparare. ~

Uzina „Tatra" din 
Koprivnlce trece la 
producere^ unui tip 
perfecționat de auto
camion T-815, dotat 
cu motor diesel cu ră
cire cu aer și utiliza
bil în construcții și în

R. D. GERMANĂ:

Acțiuni obștești pentru valorificarea 
resurselor refolosibile

Aproximativ 10 la 
sută din necesarul de 
materii prime al eco
nomiei naționale a 
R.D.G. este acoperit în 
prezent prin valorifi
carea materialelor re
folosibile, a deșeurilor 
și reziduurilor indus
trialei într-o serie de 
ramuri industriale ma
terialele refolosibile au 
o pondere considerabi
lă. Astfel, maculatura 
acoperă 45 la sută din 
materia primă necesa
ră producției de hîr- 
tie ; fierul vechi asigu

ră trei sferturi din ma
teria primă pentru pro
ducția de oțel ; 70 la 
suta din ambalajele de 
sticlă „fac naveta" 
timp îndelungat intre 
comerț și consumatori 
(în medie, o sticlă de 
bere face mai mult de 
30 de „rotații" înainte 
de a deveni inutilizabi
lă) ; în circuitul de 
producție reintră 20 la 
sută din uleiurile uza
te și din obiectele din 
mase plastice. La Com
binatul siderurgic dip

Concurs de afișe 
pe tema economisirii la C.E.C.

Casa de Economii și Consem- 
națiuni și Uni,unea artiștilor 
plastici organizează a XIlT-â' 
ediție a concursului de afișe'.pit. 
tema „Avantajele economisirii la 
C.E.C.".

Afișele pentru concurs se vor 
prezenta în formatul 70X100 cm 
numai cașerate și vor fi reali
zate incit să permită tipărirea în 
maxihium 6 culori.

Casa de Economii și Consem- 
națiuni âcordă pentru cele mai 
bune afișe următoarele premii :

— Premiul I : un libret de 
economii cu o depunere de 5 000 
de lei :

— Premiul II : un libret de 
economii cu o depunere de 3 500 
de lei ;

— Premiul III : un libret de 
economii cu o depunere de 2 000 
de lei ;

— Două mențiuni constînd în 
librete de economii cu o depu
nere de 1 500 de lei fiecare.

Selecționarea afișelor pentru 
acordarea premiilor se face de 
un juriu alcătuit din reprezen
tanți ai Uniunii artiștilor plas
tici și ai Casei de Economii și 
Consemnațiufii.

■ Vasili și Vasilisa ; COTROCENI 
(49 48 48) — 15,30 : 17,45 ; 20.
H Dot și cangurul — 9,15 ; 11 ; 12,45 ;
14.30 ; Inocentul — 16,15 ; 19 : DOINA 
(16 35 38).
■ In arșița nopții • ARENELE RO
MANE (41 15 36) — 21,15.
S3 Apașii : FLACARA (20 33 40) —
15.30 ; 17,30 .; 19,30.
B Madona păgînă : LIRA (317171) —
15.30 ; 18 ; 26, la grădină — 21.
Q Secretul jurnalului intim : PACEA 
(60 30 85) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
B întîmplare pe muntele Tien Yun 
San ; PROGRESUL (23 94 10) — 16 ; 19. 
B O fată fericită : AURORA (35 04 66)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, MO
DERN (23 71 01) — 9 ; 11,15; 13,30;.
15,45 ; 18 ; 20,15, 13 grădină — 21.
B Week-end Ia Zuydcoote ; CAPITOL 
(16 29 17) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ;
20,15, la grădină — 21.
B Sphinx : EXCELSIOR (65 49 45) — 
9 ; 11,15 ; 13,30.; 15,45 ; 18 ; 20,15, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20,15, FLAMURA (85 77 12)
— 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, GRA
DINA BUZEȘTI (50 43 58) — 21.
B Contrabandiștii din Santa Lucia î 
FESTIVAL (15 63 84) — 8,30 ; 10,30 ;
12.30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30, GLO
RIA (47 46 75) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20, MELODIA (12 06 88) — 
9 ; 11,15' ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
B Tora ! Tora ! Tora ! : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,45 ; 
19,30.
B Bunul meu vecin Sam : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9,30 ; 12,30 ; 16 ; 19, TO
MIS (21 49 46) — 9 ; 12 ; 16 ; 19, la gră
dină — 20,45. 

re a producției să a- 
jungă la 60—80 la sută, 
în întreaga perioadă a 
cincinalului în curs, în 
sectorul construcțiilor 
de mașini vor fi in
stalate cîteva mii de 
mașini de mare ran
dament, din care ju
mătate cu comandă 
numerică, mii de ro
boți, de manipulatoare 
industriale, precum și 
cîteva linii tehnologice 
complet automatizate.

agricultură. Preocupa
rea centrală a’ colecti
vului întreprinderii 
din Mlada Boleslav 
este reducerea consu
mului de benzină al 
autoturismelor. în pre
zent, toate tipurile de 
autoturisme „Skoda" 
model „82", fabricate 
aici, consumă 6.3—6,5 
litri de benzină la 100 
de kilometri și se ur
mărește diminuarea, 
pînă în 1985, a consu
mului la mai puțin de 
6 litri. în acest scop 
se modifică construc
ția motorului și se 
trece la o cutie de vi
teze cu cinci trepte.

Gera, de exemplu, se 
folosesc aproximativ 
patru cincimi din pro
dusele reziduale.

Pentru materiale re
folosibile a fost creat 
și un institut special 
de cercetări, care a în
registrat o serie de 
succese. La colectarea 
de Ia populație a tutu
ror materialelor refolo
sibile, o însemnată 
contribuție aduc orga
nizațiile de masă și 
obștești, îndeosebi cele 
de tineret.

Pentru lucrările prezentate la 
/ concurs și neprerpiate de juriu.. 
. pp C^re. le 'va .aqbiițțjoha Casa " 
J de Econopin.șî Conseminațiuni se 
! Vor plăti drepturile legale de 

autor.
Afișele pentru concurs se pot 

expedia pînă la data de 1 oc
tombrie a.c. (data poștei) pe a- 
dresa : Casa de Economii și 
Consemnațiuni, serviciul econo
mii. București, Calea Victoriei 
nr. 13. Ele se vor preda împreu
nă cu un plic închis în care pe 
o coală de hîrtie se va mențio
na același moto înscris si pe 
spatele afișului, iar in plus nu
mele, prenumele și adresa auto
rului. Pe plic se va menționa, 
de asemenea, moto-ul înscris pe 
spatele afișului.

Cu prilejul ..Săptămînii econo
miei" — 25—31 octombrie 1982, 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni va organiza o expoziție în 
care vor fi prezentate afișele 
selecționate de juriul concursu
lui.

Informații suplimentare pri
vind organizarea concursului pot 
fi solicitate la telefonul: 15 48.10/. 
181, 185.

B Trei oameni periculoși : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20.
B Agonie și extaz : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19. 
S3 Frontiera : MIORIȚA (14 27 14) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, GRA
DINA GLORIA (47 46 75) — 21.
B Cinci pentru infern : POPULAR 
(35 15 17) — 15 ; 17,15 ; 19,30.
E Serpico — 9 ; 11,30 ; Apașii — 14 ;
16,30 ; 19,15 : TIMPURI NOI (15 6110). 
B Valea prafului de pușcă : UNION 
(13 49 04) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20.
E9 Roberto Carlos cu 300 km pe oră : 
GRADINA ARTA (21 31 86) — 20,45.
Q Pilot de formula 1 : GRADINA 
FESTIVAL (15 61 84) — 21.
B Visul de argint al alergătorului : 
GRADINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) 
— 21.
B Campioana mea : GRADINA PARC 
HOTEL (17 08 58) — 21.

teatre ■
&? Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna
șe44 (15 56 78, grădina Boema) : Stela, 
stelele și Boema — 19,30 ; (grădina 
Batiștei) : Funcționarul de la Dome
nii — 20.
83 Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cin tec 
— 18,30.
B Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Somnoroasa aventură — 18,30.

® PROTEINĂ CO
MESTIBILĂ DIN META- 
|\JQL Cercetătorii societății 
„Philips Petroleum" din S.U.A., 
plecînd de la gazul metan, au 
pus la punct un produs despre 
care se crede că va fi în stare 
să ajute la eliminarea subnutri
ției in multe regiuni ale lumii. 
Acest produs este o proteină u- 
nlcelulară obținută dintr-o cul
tură de drojdie, care se dez
voltă intr-un mediu suprasaturat 
cu metanol. Or, se știe Că meta
nolul este un derivat al gazului 
metan. Specialiștii firmei amin
tite sînt de părere că un incon
venient este gustul puțin neplă
cut. Amestecat însă cu praful de 
supă sau cu alte produse con
servate gustul dispare, ameste

cul respectiv fiind un excelent 
aliment.

• NOU TIP DE VEHI
CUL PE PERNĂ DE AER. 
Primul dintr-o generație de ve
hicule pe pernă de aer — dotate 
cu motoare diesel și avînd struc
tura de rezistență din aluminiu 
sudat — este supus testelor în 
Marea Britanie. Noul tip de 
motor, ca și folosirea la asam
blare a sudurii, in loc de ni- 
tuire, au permis un preț de 
cost mai scăzut în compa
rație cu modelele anterioare 
dotate cu turbopropulsoare și 
fabricate după metodele folosi
te în industria aeronautică. în 
cabina spațioasă a vehiculului 
amfibie pot lua loc 80 pasageri.

• SPORT Șl FILATE
LIE. Ministerul italian al Poște
lor și Telecomunicațiilor a anun
țat că Italia va emite un timbru 
poștal pentru a marca victoria 
țării în campionatul mondial de 
fotbal 1982. Efigia noului tim
bru, care va avea o valoare no
minală de 1 000 lire, va fi exe
cutată de renumitul pictor ita
lian Renato Guttuso.

® JUCĂRII PERICU
LOASE. în Filipine au fost 
interzise importul și comerciali
zarea de jucării care imită orice 
tip de armă sau de muniție. Ci
tind surse oficiale, agenția
T.A.S.S. relatează că aceste mă
suri au ca scop preîntimpinarea 
unor infracțiuni care ar putea fi 

comise cu arme de jucărie, greu 
de deosebit de armele adevărate. 
Potrivit unui decret guverna
mental, poliția a trecut la con
fiscarea jucăriilor amintite.

© MUZEUL CEASU
RILOR. Muzeul de istorie din 
Riga dispune de o mare colec
ție de ceasuri, dintre care se 
disting, prin originalitate, ceasu
rile solare de mină și portabile. 
Un exemplar de ceas solar de 
mină are cadranul de 14 centi
metri, iar unele modele de cea
suri solare de buzunar din se
colele XVII—XVIII nu depășesc

PRETUTINDENI
ca mărime o cutie de chibrituri 
din zilele noastre. Ceasurile so
lare sint cunoscute din cele mai 
vechi timpuri, dar folosirea ce
lor portabile pretindea o anu
mită erudiție geografică. Pentru 
a afla ora exactă, posesorul 
unui asemenea ceas trebuia, in 
primul rind, să cunoască latitu
dinea geografică a locului. Apoi, 
cu ajutorul unui compas, încas
trat, de regulă, în ceas, stabilea 
cu exactitate direcția meridia
nului și abia după aceasta. în 
caz cînd afară .pra soare, putea 
citi ora cu exactitate de 5 mi
nute.

© l*ARC AUTOAPRO- 
VIZIONAT CU CURENT 
ELECTRIC. în Ol^pda a fost 
aprobată amenajarea unui parc 
de odihnă care își va asigura 
singur aprovizionarea cu energie 
electrică, fără să fie legat de re
țeaua orășenească. Pe teritoriul 
parcului vor fi construite 20 de 
centrale eoliene care vor avea 
aspectul pitoresc al unor vechi 
mori de vînt. Capacitatea insta
lată □ fiecăreia va fi de 0,3—0,5 
megawați.

© PREMII LITERARE. 
Prestigiosul premiu literar ita
lian „Viareggio", aflat la cea 
de-a 53-a ediție a sa, a fost de
cernat anul acesta scriitorului 

Primo Levi, pentru romanul său 
„Dacă nu acum, atunci cind?“. 
Premiul pentru poezie i-a fost 
atribuit lui Vittorio Serena, pen
tru ultima sa culegere de ver
suri. Premiul special al pre
ședintelui juriului a fost acordat 
Măriei Fida Moro — fiica fostu
lui președinte al Consiliului Na
țional al Partidului Democrat- 
Creștin, fost prim-ministru, Âldo 
Moro, răpit și asasinat de tero
riști din gruparea autointitulată 
„Brigăzile roșii" — pentru o lu
crare dedicată defunctului său 
tată.

© DESCOPERIRI AR
HEOLOGICE. în procesul 
de evaluare a fotografiilor ae
riene executate deasupra Turk- 

meniei, arheologii au desco
perit o conductă de apă a - 
preciată a avea o vechime 
mai mare decît a instalațiilor 
similare din Roma antică- După 
opinia specialiștilor, conducta a 
fost construită cu peste 3 000 de 
ani în urmă de către locuitorii 
unei așezări de pe versantul 
nordic al munților Kopetdag. Cu 
ajutorul fotografiilor aeriene 
s-a ajuns la o descoperire va
loroasă și în R.S.S. Kazahă și 
anume a orașului Otrar, cunos
cut numai din vechile cronici 
arabe. Săpăturile efectuate la o 
adîncime de 18 metri au dat la 
iveală ruinele unor vechi clă
diri, resturile unei conducte de 
apă și ale unor instrumente de 
suflat Orașul a fost distrus de 
mongoli în 1219.
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LA NAȚIUNILE UNITE
S-A ÎNCHEIAT REACTUALIZAREA RAPORTULUI 

INIȚIAT DE ROMÂNIA PRIVIND

CONSECINȚELE ECONOMICE ȘI SOCIALE 
ALE CURSEI ÎNARMĂRILOR

NEW YORK. — La sediul Națiunilor Unite din New York ți-a 
încheiat lucrările grupul de experți ai O.N.U. însărcinat cu adu
cerea la zi a raportului privind consecințele economice și sociale ale 
cursei înarmărilor, inițiat, după cum se știe, de țara noastră. Un prim 
raport pe această temă a fost elaborat in anul 1972, iar cinci ani mai 
tirziu el a fost reactualizat. Noua, versiune a raportului se referă la evo
luțiile înregistrate pe planul cursei înarmărilor pe perioada ultimilor 
cinci ani. După cum este cunoscut, rapoartele O.N.U. consacrate consecin
țelor economice și sociale ale cursei înarmărilor au avut și au un rol 
important în conștientizarea și mobilizarea opiniei publice în legătură cu 
pericolele grave care planează asupra omenirii ca urmare a enormelor 
acumulări de arme, in primul rind nucleare, în arsenalele statelor.

Grupul de experți însărcinat cu 
elaborarea noului raport a fost con
stituit din reprezentanții a 12 state 
și și-a desfășurat activitatea sub 
președinția reprezentantului țării 
noastre, ambasadorul Constantin 
Ene. Ei au analizat evoluțiile din 
ultimii ani pe planul cursei înar
mărilor, evidențiind că noile dez
voltări în domeniul tehnicii și stra
tegiei militare au contribuit la creș
terea riscurilor unui nou război 
mondial. Raportul reliefează, tot
odată, efectele negative ale conti
nuării într-un ritm sporit a cursei 
înarmării asupra, deteriorării con
tinue a climatului internațional. în 
ce privește consecințele pe. plan e- 
conomic, raportul evidențiază că in
tensificarea cursei înarmărilor a 
contribuit în mod decisiv la adînci- 
rpa crizei economice, la distorsio- 
narea fluxului de schimburi și coo
perării între state, relevînd, totoda
tă, povara tot mai ridicată pe care 
arsenalele mondiale o reprezintă pe 
planul consumurilor de resurse u-

mane și materiale și, în mod spe
cial, al resurselor energetice.

Raportul conține un număr de re
comandări care pun în lumină ne
cesitatea întreprinderii unor mă
suri ferme, cu participarea' tuturor 
statelor, îndreptate spre oprirea 
spiralei înarmărilor, înghețarea și 
reducerea bugetelor militare, acti
vizarea și întărirea mecanismelor 
de dezbatere și negocieri ale O.N.U. 
în domeniul dezarmării.

Noul raport privind consecințele 
economice și sociale ale cursei în
armărilor a fost înaintat secretaru
lui general al O.N.U., care Urmează 
să-l prezinte viitoarei sesiuni a A- 
dunării Generale, <țin toamna aces
tui an. Ca și în cazul raporturilor 
precedente, sesiunea va decide di
fuzarea largă a acestuia în toate 
țările membre ale organizației, opi
nia publică mondială urmînd să ia, 
astfel, cunoștință de efectele din ce 
în ce mai grave pe care cursa a- 
berantă a înarmărilor le are asu
pra întregii dezvoltări mondiale.

NU, ARMELOR NUCLEARE!

O nouă demonstrație la New York, desfășurată sub deviza : „Nu, armelor 
nucleare 1"

„Marșul păcii —’82“
PRAGA 4 (Agerpres). — Un grup 

de participant la „Marșul păcii—82“, 
aflați în prezent pe teritoriul Ceho
slovaciei, a sosit la Banska Bystrica, 
unde a avut loc, cu acest prilej, un 
miting în favoarea păcii și dezar
mării.

Un alt grup de participant la 
această acțiune a sosit la Budapes
ta. Cele două grupuri ale „Marșului 
păcii—82“, care a început la 13 iiilie, 
la Stockholm, se vor întîlni zilele 
următoare la Viena.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN
• Trupele invadatoare israeliene încearcă să pătrundă în zona de vest a Beirutului, 

„„ă unor puternice bombardamente 9 Mesajul de protest al președintelui Libanului 
■,Să iie luate măsuri pentru a împiedica Israelul să continue exterminarea popoarelor 

libanez și palestinian” • O nouă reuniune a Consiliului de Securitate
supusă 
® ,r

BEIRUT 4 (Agerpres). — După un 
îndelungat și intens baraj de artile
rie, declanșat imediat după miezul 
nopții de marți spre miercuri, coloa
ne de blindate și infanterie motori
zată israeliană au făcut o tentativă 
de pătrundere în sectorul de vest al 
Beirutului din mai multe direcții — 
informează agențiile internaționale 
de presă. Opunînd o înverșunată re
zistență invadatorilor, forțele progre
siste palestiniano-libaneze au reușit 
în cursul dimineții să respingă a- 
ceastă tentativă israeliană — trans
mite' agenția WAFA. Agenția Reuter 
relata, ulterior, că la 13 ore după 
declanșarea noului atac asupra ju
mătății vestice a capitalei Libanului, 
asediată de peste o lună de zile, ar
tileria israeliană continua să bom
bardeze orașul. Bombardamentele ar
tileriei grele israeliene asupra aces
tui sector cu o 
500 000 de oameni 
număr de clădiri, 
uriașe.

Corespondentul 
adăpostit, împreună cu alți 150 de 
ziariști și cetățeni străini în subsolul 
unuia din cele mal luxoase hoteluri 
din Beirut — „Bristol", distrus par
țial de bombardamentele de miercuri 
— transmite că sute de obuze israe
liene cad asupra orașului, lovind fără 
discriminare clădirile. In aceste con
diții este evident cu neputință să 
se mai știe cîți noi morți și răniți a 
provocat noul atac israelian asupra 
orașului asediat. Totuși, postul de 
radio Beirut, aparținînd guvernului 
libanez, informează că violentul ba
raj de artilerie și rachete a provocat 
sute de morți și răniți în rîndul 
populației orașului — relevă Reuter, 
care consideră, totodată, că trupele 
invadatoare ar fi ocupat cîteva punc
te de sprijin în sudul sectorului de 
vest al Beirutului.

zidiului Consiliului Suprem al Po
porului al R.D.P. Yemen, și 
Abdallah Saleh, președintele
Yemen, au reafirmat sprijinul lor 
față de „lupta poporului palestinian 
pentru reciștigarea drepturilor sale 
inalienabile, inclusiv a dreptului de 
a-și întemeia un stat independent", 
se arată intr-o declarație citată de 
agenția Reuter.

Aii
R.A.

populație de peste 
au distrus un mare 
producînd incendii

U.P.I. Care s-a

DAMASC 4 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, a 
avut două runde de convorbiri cu 
Aii Nasser Mohammed, președintele 
Prezidiului Consiliului Suprem al 
Poporului al R.D.P. Yemen, și cu Aii 
Abdallah Saleh, președintele R.A. 
Yemen, sosiți marți seara la Damasc, 
în fruntea unei delegații ministeriale 
comune, informează agenția siriană 
de presă S.A.N.A.

Un purtător de 
ției yemenite a 
vizitei este de a 
bune modalități pentru a se face față 
pericolelor rezultînd 
israeliană împotriva 
banez și palestinian.

cuvînt al delega- 
declarat că scopul 
discuta cele mai

din agresiunea 
popoarelor li-

(Agerpres). —WASHINGTON 4
Președintele Reagan se opune unui 
atac israelian împotriva Beirutului 
de vest, dar înțelege că Statele Unite 
nu pot controla evenimentele în ca
pitala libaneză, aflată sub asediu, a 
declarat purtătorul de “cuvînt al De
partamentului de Stat, Alan Rom
berg, citat de agenția U.P.I. Indife
rent de ceea ce dorim — a spus el.—> 
deși putem influența 
în ultimă instanță nu 
controla.

evehimentele,
le putem și

4 (Agerpres).

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ZILEI DE 23 AUGUST

BEIRUT 4 (Agerpres). — Incepînd 
de Ia ora 17,15 după-amiază. Beiru
tul de vest a fost supus unor bom
bardamente ale aviației israeliene, 
transmite agenția A.F.P. în timp.ce 
aviația își arunca bombele, tancurile 
israeliene, amplasate pe colinele din 
sud-estul capitalei, continuau să 
bombardeze și ele orașul.

NAȚIUNILE UNITE
— Secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a informat Consi
liul de Securitate — întrunit marți 
noaptea, într-o ședință cu ușile în
chise — că forțele de ocupație israe
liene din Liban au împiedicat apli
carea ultimei rezoluții a consiliului 
referitoare la încetarea focului și sta
ționarea de observatori ai Națiunilor

Unite în zona Beirutului — relatează 
agențiile Taniug, France Presse, 
U.P.I. și Reuter.

La încheierea lucrărilor, într-o de
clarație făcută în numele Consiliului 
de Securitate, președintele acestuia 
pe luna august, N. Dorr (Irlanda), 
exprimînd „preocuparea pentru 
starea de încordare maximă" care se 
menține in Liban și la Beirut, arată 
că membrii consiliului „au luat notă 
și sprijină pe deplin eforturile secre
tarului general al O.N.U. și măsurile 
întreprinse de acesta, la cererea gu
vernului libanei, pentru a asigura 
instalarea imediată a observatorilor 
Națiunilor Unite care să supraveghe
ze situația din capitala libaneză și din 
jurul acesteia".

„Membrii Consiliului de Securitate
— se arată în încheiere — insistă 
asupra faptului că toate părțile tre
buie să respecte strict termenii re
zoluției nr. 516. Ei cer, de asemenea, 
ridicarea imediată a tuturor obsta
colelor în calea transportului ajutoa
relor și a distribuirii acestora, pentru 
a se face față nevoilor urgente ale 
populației civile, în conformitate cu 
rezoluțiile anterioare ale acestui or
ganism".

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al’ O.N.U. 
s-a întrunit, miercuri, pentru a doua 
oară în răstimp de 24 de ore, pentru 
examinarea situației create în zona 
Beirutului, unde forțele armate israe
liene continuă să nesocotească rezo
luțiile Națiunilor Unite privind înce
tarea focului — relatează agențiile 
T.A.S.S., U.P.I. • și Reuter. Potrivit' 
surselor citate, Iordania și Spania âu 
prezentat oficial un proiect de re
zoluție, care, între altele, condamnă 
Israelul pentru refuzul său de a 
transpune în practică cererile repe
tate ale O.N.U. priv,ind încetarea 
focului și cere „retragerea promptă" 
a forțelor israeliene, care au conti
nuat să înainteze după ce Consiliul 
de Securitate a hotărît, duminica tre
cută, încetarea tuturor activităților 
militare.

\ •

CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager- 
pres). — In cadrul manifestărilor 
consacrate celei de-a 3S-a ani
versări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, în sala de expozi
ții „Alejo Peralta", a Institutului 
politehnic național (I.P.N.)- din Ciu
dad de Mexico, s-au deschis expo
ziția de carte „Din gindirea social- 
politică a președintelui Nicolae 
Ceaușestu" și o expoziție docunien- 
tară de fotografii.

Luind cuvintul la inaugurare, re
prezentantul I.P.N., Cuauntemoc 
Anda Gutierez, și ambasadorul țării 
noastre la Ciudad de Mexico, 
C. Băbălău, au relevat importanța 
actului de la 23 August 1944, subli
niind, în același timp, ■ realizările 
României socialiste, au scos în evi
dență rolul pozitiv al vizitei efec
tuate de președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu,,in Mexic, 
vizită care a pus bazele unor noi 
relații de prietenie și colaborare re
ciproc avantajoase, in scopul asigu
rării păcii șl destinderii in lume. Au 
fost evidențiate, totodată, bunele 
relații existente între România și 
Mexic pe toate planurile de co
laborare.

PARIS 4 (Agerpres). — La Uni
versitatea „Pierre et Marie Curie" 
din Paris a fost organizată o festivi
tate cu tema : „România : viața și 
istoria unui popor latin".

Cu această ocazie, prof. Alexan
dru Niculescu a prezentat o con
ferință și a avut loc o gală de 
filme.

Au participat conducerea Univer
sității de vară din Paris, cadre uni
versitare din Franța și din străină
tate, oameni de cultură, studenți, 
un numeros public.

TOKIO 4 (Agerpres). — Sub aus
piciile Societății est-europene și ale 
Ambasadei române din Japonia, în 
orașul nipon Okayama a fost orga
nizată o zi dedicată României. Cu 
acest prilej, s-a făcut o prezentare 
a țării noastre, evidențiindu-se 
eforturile depuse și marile realizări 
obținute în toate domeniile de po
porul român in anii construcției so
cialiste. Acțiunea a prilejuit pre
zentarea unor filme documentare 
românești și a unui program de 
muzică populară românească.

ANGLIA

Accentuarea ••

BEIRUT 4 (Agerpres). — Președin
tele Libanului, Elias Sarkis, a adre
sat președintelui Statelor Unite, Ro
nald Reagan, un mesaj de protest 
împotriva noului atac israelian asu
pra Beirutului de vest — a anun
țat miercuri postul oficial de televi
ziune libanez.

Președintele Sarkis denunță acțiu
nile militare șle Israelului, uciderea 
civililor libanezi și distrugerea pre
meditată a capitalei libaneze de că
tre armata israeliană.

BRUXELLES 4 (Agerpres). — Bi
roul Ligii arabe de la Bruxelles a 
dat publicității o declarație in care 
se face un apel la întreaga comuni
tate internațională și, mai ales, la 
țările Europei occidentale• „să ia de 
urgență măsuri concrete pentru a 
împiedica Israelul să continue exter
minarea popoarelor libanez și pales
tinian" — transmite agenția France 
Presse. în document se arată, totoda
tă, că Israelul iși permite să conti
nue acțiunea datorită unei apatii în 
care „pare să se fi instalat treptat 
opinia publică vest-europeană“.

RIAD 4 (Agerpres). — în timpul 
convorbirilor purtate la Jeddah, re
gele Fahd al Arabiei Saudite, Aii 
Nasser Mohammed, președintele Pre-

'AGENȚIILE DE PRESĂ
e scurt

LONDRA 4 (Agerpres). — Confe
derația Industriilor Britanice (C.B.I.), 
una din principalele organizații ale 
patronatului din Marea Britanie, a 
dat publicității raportul său trimes
trial asupra situației industriale, 
semnalind cel mai acut declin din 
ultimii doi ani 
mează agențiile 
Presse.

Reamintind că
în Marea Britanie este în prezent de 
3 190 000, documentul arată că 55 la 
sută din întreprinderile economice au 
procedat la concedieri de personal in

și jumătate, infor-
U.P.I. și France
numărul șomerilor

activității economice
ultimele patru luni, iar 47 la sută 
vor fi constrînse să o facă în vii
toarele patru. Aceasta — ■ pentru că 
trei pătrimi dintre ele lucrează sub 
capacitate, 91 Ia sută suferind de lip
să de comenzi, din care cauză sint 
constrînse să-și vîndă acțiunile și 
să-și reducă ^proiectele de investiții. 
După o ușoară înviorare la începu
tul anului, comenzile externe s-au 
redus din nou și șefii de întreprin
deri se așteaptă la o scădere gene
rală a activității în cursul ultimelor 
luni ale anului 1982.

Suarez, menționează A.F.P., se află 
și Augustin Rodriguez Sahagun, 
fost președinte al U.C.D.

ÎNTREVEDERE LIBIANO-MO- 
| ZAMBICANĂ. Conducătorul Marii 

Revoluții de la 1 Septembrie al 
Jamahiriei Arabe Libiene Populare 

I Socialiste, Moammer EI Geddafi, a 
avut o întrevedere cu președintele 
Republicii Populare Mozambic, Sa
mora Machel, aflat într-o vizită 

I oficială la Tripoli. Au fost exami
nate probleme actuale ale situației 
internaționale, cu precădere cele 

Ilegale de continentul african și de 
situația din Orientul Mijlociu.

CONVORBIRI IUGOSLAVO-CU- 
IBANEZE. Ministrul cubanez al 

relațiilor externe, Isidoro Malmier- 
ca, a sosit la Belgrad într-o vizită 

I oficială in R.S.F. Iugoslavia, anunță 
agenția Taniug. In cursul convorbi
rilor pe care șeful diplomației cu
baneze le are cu secretarul fede- 

Iral al afacerilor externe, Lazar 
Moisov, se procedează la un schimb 
de . vederi privind dezvoltarea ra-

I — —__ . ‘ “

porturilor bilaterale, actuala situa
ție internațională și. activitatea miș
cării țărilor nealiniate.

EXPOZIȚIE DE ARTA POPU
LARA. In sălile Auditoriului națio
nal din Ciudad de Mexico a fost 
inaugurată expoziția „Arte și tra
diții populare", organizată sub pa
tronajul UNESCO și al Ministeru
lui Educației Publice din Mexic. 
România este prezentă cu un stand 
de costume naționale din zona 
Muscel, obiecte de artizanat din 
ceramică, lemn și țesături.

ȘAPTE MEMBRI AI PARLA
MENTULUI SPANIOL, membri ai 
Uniunii Centrului Democratic de 
guvernămint, au hotărît să pără
sească acest partid pentru a adera 
la Centrul Democratic și Social, 
formațiune politică recent creată de 
fostul premier Adolfo Suarez. Prin
tre cei care s-au alăturat deja lui

NOUL PREȘEDINTE AL REPU
BLICII PANAMA, Ricardo de la 
Espriella, a anunțat formarea gu
vernului său, alcătuit în principal 
din tehnocrați, relevă agenția Fran
ce Presse. Jorge Illueca păstrează 
portofoliul afacerilor externe.

rează și abordarea de pe poziții 
proprii a faptelor de istorie națio
nală. Astfel, recent a apărut la 
Maputo primul tratat de istorie a 
Mozambicului, operă colectivă a is
toricilor de la Universitatea ,rjn 
Maputo. Lucrarea, editată in 4~' S- 
lume, acoperă o perioadă care în
cepe din timpurile precoloniale și 
se termină in secolul al XIX-lea.

CERINȚA MAJORĂ A POPOARELOR:

SĂ FIE 1NFRINATĂ CURSA ÎNARMĂRILOR
La Palatul Națiunilor din Geneva 

au fost reluate zilele trecute lucră
rile sesiunii din acest an a Comite
tului pentru dezarmare, organism 
multilateral de negocieri, din care 
fac parte 40 de state, intre care și 
România. în cadrul acestei etape, co
mitetul urmează să continue discu
tarea unor importante aspecte ale 
ansamblului problematicii nucleare ; 
interzicerea armelor chimice, a ar
melor radiologice și a noilor tipuri 
și sisteme de arme de distrugere în 
masă ; problema garanțiilor de secu
ritate pentru țările neposesoare de 
arme nucleare ; demilitarizarea spa
țiului extraatmosferic etc. Pe baza 
hotărîrii adoptate de cea de-a doua 
sesiune specială a Adunării Generale 
consacrate dezarmării. Comitetul de 
la Geneva urmează să continue pro
cesul de elaborare a programului 
global de dezarmare.'

Fără îndoială, nu se poate afirma 
că sesiunea Comitetului pentru 
dezarmare s-a reluat în condiții din
tre cele mai favorabile. Dimpotrivă, 
așa cum este știut, viața internațio
nală continuă să fie marcată de o 
încordare foarte gravă, care a dtis la 
creșterea pericolelor de noi conflicte 
militare, inclusiv de izbucnire a unui 
nou război mondial. Mai mult decit 
atît, politica de înarmări cunoaște o 
intensificare fără precedent, în lume 
acumulindu-se un imens arsenal de 
arme nucleare, un enorm potențial 
de distrugere, care reprezintă o po
vară tot mai grea pe umerii popoare
lor și pune în pericol însăși existen
ta lor — ceea ce face și mai necesar 
să se acționeze de urgență pentru 
trecerea la dezarmare. „Problema 
fundamentală a epocii noastre — 
arăta, nu de mult. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — este aceea 
a opririi cursei înarmărilor, a trece
rii la dezarmare, si în primul rind 
la dezarmare nucleară, a asigurării 
unei păci trainice în întreaga lume. 
România a prezentat la recenta se
siune a Organizației Națiunilor Unite 
propuneri concrete în problemele 
dezarmării și păcii. Odată cu aceas
ta, am înaintat Apelul semnat de 18 
milioane de cetățeni, de fapt, pur- 
tînd semnătura întregului nostru 
popor, care, alături de popoarele 
din Europa și din întreaga lume, se 
pronunță ferm pentru oprirea înar
mărilor, pentru o lume a păcii, pen
tru asigurarea dreptului suprem al 
națiunilpr la existență, la viață, Ia 
independență".

Sarcini de cea mai mare importan
ță revin. în această privință. Comi
tetului pentru dezarmare, chemat să 
angajeze negocierile de dezarmare 
pe calea acțiunilor practice, concre
te. Pornind de la faptul că recenta 
sesiune a Adunării Generale consa

crată dezarmării — deși nu s-a în
cheiat cu rezultate corespunzătoare 
— a reafirmat, totuși, valabilitatea 
prevederilor documentului final al 
primei sesiuni speciale, din 1978, și 
a chemat la intensificarea eforturi
lor pentru transpunerea lor in viață, 
marea majoritate a membrilor comi
tetului se pronunță .pentru trecerea 
dc la stadiul unor dezbateri generale 
la faza negocierilor reale, concrete, 
pentru accelerarea ritmului acestora 
în vederea opririi cursei înarmărilor 
și realizării unor măsuri efective de 
dezarmare.

Desigur, neadoptarea de către ulti
ma sesiune specială a Adunării Ge
nerale a programului global de 
dezarmare reclamă din partea tutu
ror statelor membre ale comitetului 
o atitudine constructivă pentru depă

lui, unele progrese înregistrate la 
Geneva in anumite domenii colate
rale ale dezarmării nu pot constitui 
în nici un fel un substitut pentru 
măsurile urgent necesare de dezar
mare nucleară.

O importanță deosebită prezintă in 
acest context, după cum a arătat 
țara noastră și la recenta sesiune 
specială a Adunării Generale, asu
marea de către toate statele pose
soare de arme nucleare a angaja
mentului ferm dc a nu folosi pri
mele aceste arme. Salutînd obligația 
asumată in acest sens de Uniunea 
Sovietică, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
evidenția că este necesar ca și S.U.A. 
și celelalte țări posesoare de arma
ment nuclear să-și asume angaja
mente similare și, in același timp, 
să se treacă cu hotărîre la reduceri

La reluarea lucrărilor Comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva

șirea divergențelor existente și con
venirea unor măsuri concrete, de 
natură să conducă la stăvilirea cursei 
înarmărilor și la inițierea unui proces 
efectiv de dezarmare, în primul rind 
de dezarmare nucleară. După cum 
este cunoscut. în cadrul sesiunii au 
fost prezentate de către numeroase 
state propuneri de o importanță deo
sebită, care constituie o bună bază 
pentru continuarea negocierilor și 
definitivarea în cel mai scurt timp a 
programului global de dezarmare. 
Este o apreciere larg împărtășită că 
punerea la punct a acestui program, 
pe baza propunerilor făcute de dife
rite state, între care și România. Ia 
sesiunea specială, reprezintă, in con
dițiile actuale, o necesitate de cea 
mai mare urgență, în scopul concen
trării eforturilor tuturor statelor în 
direcția soluționării problemelor vi
tale legate de oprirea cursei înarmă
rilor și realizarea unor măsuri con
crete și suhstanțiale de dezarmare.

Pornind de la actuala situație in
ternațională, de la intensificarea 
continuă a cursei înarmărilor nu
cleare, de la planurile privind am
plasarea și dezvoltarea de noi rache
te cu rază medie de acțiune în Eu
ropa, România consideră că priorita
tea priorităților o constituie dezar
marea nucleară, oprirea producției, 
încetarea perfecționării și experimen
tării armamentelor nucleare, trece
rea la reducerea treptată a stocurilor 
de asemenea arme, pină la reducerea 
lor totală. Așa cum au subliniat nu
meroase state membre ale comitetu

substanțiale ale armamentelor nu
cleare de către cele două mari pu
teri nucleare ca un pas spre elimi
narea totală a armelor nucleare. 
Toate aceste teme vor treljui, desi
gur, să facă obiectul unor negocieri 
concrete în Comitetul pentru dezar
mare, în vederea elaborării cu prio
ritate a unor acorduri internaționale, 
nu puține state considerînd necesa
ră în acest sens crearea unui cadru 
organizatoric adecvat, care să permi
tă examinarea ansamblului proble
melor privind dezarmarea nucleară.

Se cuvin, de asemenea, intensifica
te negocierile din grupul de lucru 
pentru interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în vederea elaborării 
unui acord internațional în acest do
meniu, în opinia țării noastre și a 
altor țări o astfel de măsură tre
buind să conducă la oprirea dezvol
tării cantitative și calitative a arse
nalelor nucleare, la dezarmarea nu
cleară. Pe aceeași linie, o problemă 

«care își așteaptă de multă vreme fi
nalizarea este cea referitoare la în
cheierea unui acord prin care statele 
posesoare de arme nucleare să acor
de garanții de securitate statelor care 
nu posedă astfel de arme. Dealt
fel, așa cum a subliniat nu o dată 
țara noastră, pină la înfăptuirea 
dezarmării nucleare, care constituie 
cea mai bună garanție pentru toate 
statele, este necesară încheierea unei 
convenții internaționale prin care 
statele posesoare de asemenea arme 
să-și asume angajamentul că nici

odată și în nici o împrejurare nu vor 
folosi arriijele nucleare, nici nu 
vor amenința cu utilizarea lor state
le neposesoare de arme nucleare.

Alături de problematica nucleară, 
pe agenda sesiunii sint incluse, în 
continuare, și un șir de teme speci
fice, care privesc alte arme de dis
trugere în masă, cum ar fi armele 
chimice, cele radiologice ș.a. Pro- 
nunțîndu-se in favoarea finalizării 
negocierilor in aceste domenii, Româ
nia este, în același timp, de părere 
că negocierile respective nu trebuie 
în nici un fel să afecteze prioritatea 
absolută pe care comitetul este che
mat să o acorde problematicii nu
cleare.

Cu atît mai mult cu cît este un 
proces complex și de durată, înfăp
tuirea dezarmării presupunînd, așa 
cum evidențiază în permanență țara 
noastră, adoptarea unor măsuri par
țiale de reducere a înarmărilor și 
cheltuielilor militare. La recenta se
siune a Adunării Generale, România 
a reiterat, așa cum se știe, propune
rea sa privind înghețarea cheltuieli
lor militare la nivelul anului 1982 și 
trecerea la reducerea lor, pînă in 
1985, cu 10—15 Ia sută, fondurile ast
fel eliberate urmind să fie folosite 
în proporție de 30—50 la sută pen
tru sprijinirea eforturilor țărilor în 
curs de dezvoltare, iar restul pentru 
crearea de noi locuri de muncă și 
realizarea altor măsuri de ordin e- 
conomic și social in țările care efec
tuează această reducere.

în condițiile actuale, în care, pe 
de o parte, îngrijorarea crescindă a 
popoarelor față de pericolul nuclear 
se face tot mai mult simțită, iar pe 
de altă parte impunătoarele demon
strații pentru pace și dezarmare iau 
o tot mai mare amploare pe toate 
meridianele lumii, lucrările comite
tului capătă o semnificație deosebită, 
în aceste condiții este desigur nece
sar să se facă totul pentru canaliza
rea lor pe o cale constructivă, să nu 
se îngăduie ca acest for să se trans
forme într-o arenă de confruntări, ci, 
dimpotrivă, să constituie un prilej de 
reluare și intensificare a dialogului 
internațional, în vederea soluționării 
problematicii atît de arzătoare a 
dezarmării. în spiritul întregii sale 
politici de pqce, colaborare și înțele
gere internațională. România este 
hotărîtă, în aceste zile — așa cum a 
reafirmat președintele țării — ca, 
împreună cu celelalte state ale lumii, 
să-și aducă întreaga contribuție la 
dezbaterea și nego.cierea unor mă
suri reale, concrete de dezarmare, în 
vederea înfăptuirii acestui deziderat 
vital al popoarelor lumii.

Radu BOGDAN

Politica comercială 
a S.U.A.

criticată de ministrul 
de externe al Canadei

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
într-o conferință de presă organizată, 
marți, la Washington, după primele 
sale convorbiri cu noul secretar de 
stat al S.U.A., George Shultz, minis
trul canadian de externe, Mark 
MacGuigan, a apreciat că relațiile 
între Canada și S.U.A. silit încorda
te din cauza politicii comerciale a- 
mericane și, in mod deosebit, a acțiu
nilor din Congres, care afectează in
teresele canadiene, informează agen
ția U.P.I. Referindu-se la disensiuni
le din rîndul alianței occidentale, mi
nistrul de externe canadian a spus 
că acestea sint într-o mare' măsură 
„rezultatul acțiunilor recente ale 
Statelor Unite, în special cele in 
privința conductei siberiene de gaze 
naturale. Nu am văzut, în cei cîțiva 
ani de cînd sint ministru de externe, 
o dezbinare mai mare în Alianța At
lantică".

Mark MacGuigan a propus organi
zarea unei reuniuni a miniștrilor de 
externe ai țărilor membre ale 
N.A.T.O. care să examineze aceste 
probleme, precizează agenția U.P.I.

0 nouă rundă 
In „disputa otelului"

WASHINGTON 4 (Agerpres). — La 
Washington a început, marți, o nouă 
rundă de negocieri pentru soluționa
rea disputelor dintre S.U.A. și Piața 
comună,' în problemele exporturilor 
vest-europene de oțel, Informează 
agențiile A.P. și U.P.I. în acest' scop, 
în capitala S.U.A. a sosit o delegație 
a Pieței comune, compusă din trei 
vicepreședinți al Comisiei C.E.E. — 
Etienne Davignon, Wilhelm Haffer- 
kampe și Roy Denman. Negocierile 
sint purtate cu ministrul american al 
comerțului, Malcolm Baldrige, și cu 
alte oficialități de la Washington.

Actuala dispută a fost declanșată 
de decizia luată în iunie de guver
nul S.U.A. privind instituirea de 
taxe vamale penalizatoare asupra 
importurilor de oțeluri din țările 
vest-europene, ale căror guverne 
— consideră Washingtonul — sub
venționează exporturile respective. 
Măsura urmează să intre in vigoare 
dacă pînă la 24 august nu se va 
ajunge la o soluție privind plingeri-. 
le producătorilor americani de oțel 
la adresa partenerilor lor vest-euro- 
peni. Negocierile anterioare, care își 
propuseseră drept termen final data 
de 24 iulie, n-au reușit să atenueze 
disputele dintre cele două părți.

MINIȘTRII DE EXTERNE DIN 
UNELE ȚARI MEMBRE ALE 
O.U.A., care au participat la reuniu
nile consultative de la Tripoli, au 
dat publicității un apel comun in 
care este exprimată hotărîrea de a 
apăra și intări independența, suve
ranitatea și integritatea teritorială 
a tuturor statelor menibre ale Or
ganizației Unității Africane. în apel 
se i relevă dorința țărilor semnatare 
de a se ține reuniunea ministerială 
și reuniunea la nivel înalt a O.U.A. 
la Tripoli și cheamă toate țările 
menibre ale O.U.A. să adopte o po
ziție constructivă față de participa
rea la aceste reuniuni.

ISTORIA MOZAMBICULUI. In 
cadrul amplei activități de reorga
nizare și construcție desfășurate in 
Mozambic în anii care au urmat 
după obținerea independentei figu-

„COSMOS-1 398“. In Uniunea So
vietică a fost lansat satelitul artifi
cial al Pămîntului „Cosmos-1 398“. 
După cum relatează agenția T.A.S.S., 
la bordul satelitului sint instalate 
aparate destinate continuării explo
rării spațiului cosmic.

POPULAȚIA CANADEI. In ca
pitala Canadei au fost date publi
cității rezultatele recensămîntului 
general al populației efectuat în 
anul 1981. Din aceste date rezultă 
că, de la ultimul tecensămțnt, efec
tuat în 1976, schimbările demogra
fice atestă o îmbătrinire a popu
lației țării. La o populație de 
24 353 000 locuitori, numărul copii
lor pînă la 15 ani s-a redus cu 7 la 
sută, în timp ce numărul canadie
nilor în vîrstă de peste 65 de ani 
a crescut cu 17,9 la sută.

Ceea ce nu poate fi uitat
Hiroshima - 151 689 victime

Hiroshima ! Nouă litere înmă
nuncheate într-un cuvînt, deve
nit, intr-o singură clipă a unei 
dimineți de august, simbolul oro
rii și al distrugerii I S-au scris 
cărți, s-au turnat filme despre 
acest eveniment, poeții lumii 
l-au descris în zguduitoare cu
vinte... Și totuși, se mai poate 
spune încă ceva ! In limbajul 
sec al cifrelor, fără nici o întor
sătură de frază. Simplu, direct, 
cutremurător - așa cum o face 
raportul primăriei Hiroshimei, a 
orașului renăscut din propria-i 
cenușă atomică :

„Bomba atomică lansată la 6 
august 1945 asupra Hiroshimei a 
ucis in total 151 689 de persoa
ne I Această cifră, precizează

raportul, include cele 77 902 
persoane decedate în cursul pri
melor trei luni care au urmat 
exploziei bombei deasupra aces
tui oraș din sud-vestul Japoniei, 
in ultimele zile ale ce!"??,de-al 
doilea război mondial".,

Raportul autorităților de la 
Hiroshima adaugă că, în total, 
402 491 de persoane au fost 
atinse de radiațiile produse de 
explozia atomică.

Raportul a fost dat publicită
ții marți, cu numai trei zile îna
inte de data cînd se împlinesc 
37 'de ani de la lansarea borh- 
bei de la Hiroshima. 37 de ani 
în care potențialul distrugerii 
atomice a crescut de milioane 

, de' ori. (V. Păunescu).

Rachete și... abecedare
Nu se poate ! — ești 

tentat să exclami. 
Cum ? Analfabetism 
in țări cu o cultură 
Străveche ?... Da ! — 
răspunde F. Viehoff, 
reprezentanta Parti
dului Socialist din O- 
landa, în raportul pe 
care l-a prezentat la 
sesiunea Parlamentu
lui european ; in cele 
zece țări membre ale 
C.E.E., 4—6 la sută din 
populație, ceea ce în
seamnă nu mat puțin 
de 10—15 milioane de 
oameni, sint... analfa- 
beți ! Și mai trebuie 
precizat un lucru : a- 
ceste cifre au fost sta
bilite pe 'baza răspun
surilor oficiale la o 
anchetă efectuată de 
către Comisia euro
peană în rîndul țări
lor membre ale Pieței 
comune. Guvernul o- 
landez a răspuns că în 
țara sa neștiutorii de 

•carte reprezintă 4 la 
sută din locuitori. 
Conform datelor ofi
ciale, in Italia numă
rul lor atinge 5,2 la 
sută din populația 
matură, adică două

milioane și jumătate 
de oameni, in Anglia, 
cifra analogy ă este 
două milioane. Statis
tica oficială arată că în 
Portugalia analfabetis
mul atinge 23 la sută 
din populația țării. 
Numai guvernele 
Franței, R.F.G. și 
Luxemburgului au răs
puns la amintita an
chetă că in țările lor 
nu există analfabeți.

Este adevărat, unii 
încearcă să justifice 
această situație pu- 
nînd-o pe seama mun
citorilor imigranți (de 
cite nu se fac „vino- 
vați" aceștia ? Cite 
„racile" nu li se pun 
în spinare foștilor 
„muncitori oaspeți", 
deveniți astăzi țapi 
ispășitori ? Dar aceas
ta este, cum se spune, 
altă poveste...). In ra
portul său, F. Viehoff 
ține însă să precizeze 
că din rîndurile analfa- 
beților fac parte nu 
numai imigranți, ci și 
autohtoni. Reprezen
tanta Partidului So
cialist din Olanda 
menționează printre

cauzele principale ale 
acestui fenomen, cu 
tendințe de agravare, 
alături de șomajul in 
creștere, sărăcia de 
care suferă unele pă
turi sociale, precum și 
unele slăbiciuni ale 
sistemuhii de invăță- 
mint din aceste state. 
Ea a adresat guverne
lor „celor zece" și Co
misiei europene un 
apel în care se subli
niază că rezolvarea a- 
cestei probleme recla
mă un larg program 
de măsuri concrete. 
Înainte de toate este 
necesar să fie infor
mată opinia publică. 
„Trebuie să-i fie ru
șine nu celui ce nu 
știe să scrie și să ci
tească — spune, pe 
drept cuvînt. F. Vie
hoff — ci societății ci
vilizate care trece sub 
tăcere această proble
mă în loc să contri
buie prin toate mijloa
cele la rezolvarea ei".

Societate care dispu
ne de resurse pentru 
rachete, dar nu pentru 
abecedare... (S. Po- 
dină).

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71341. București Piața Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se facla oficiile poștale șl difuzoril din întreprinderi și instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
> export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360


